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Zhotoviteľa stavby prvej etapy nosného systému Mestskej hromadnej dopravy zaviazali, aby do 7. 
mája dodal konkrétny harmonogram nakladania so zeminou.   

BRATISLAVA. Stavebný úrad bratislavskej Petržalky urobil vo štvrtok 24. apríla štátny stavebný 
dohľad v súvislosti so skládkou zeminy pri Námestí Hraničiarov.   

Urobil tak na pokyn petržalského starostu Vladimíra Bajana po neúspešných pokusoch dohodnúť 
sa so zhotoviteľom stavby prvej etapy nosného systému MHD na prijatí adekvátnych opatrení na 
zníženie prašnosti alebo na okamžitom odstránení skládky zeminy.   

Materiál by mali začať odvážať   

Zhotoviteľa zaviazal do 7. mája dodať konkrétny harmonogram, ako bude so zeminou v ďalšom 
období nakladať. Informovala o tom petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová.   

Ako uviedla petržalská hovorkyňa, starosta Bajan požadoval od zástupcov stavebnej skupiny 
EUROVIA SK pripraviť efektívny postup na zabránenie šírenia prachu v sídlisku už na prvom 
kontrolnom dni 20. februára. Počas marcového kontrolného dňa sa samospráva informovala o plnení 
tejto požiadavky.   

"Podľa vtedajšieho vyjadrenia zhotoviteľa mali materiál začať odvážať obratom po odsúhlasení 
zloženia podkladu pod koľaje, čo malo byť už v nasledujúcich dňoch," uviedla Platznerová s tým, že 
podľa dodávateľa by mohli zvyšných 40 percent použiť na terénne úpravy, napríklad na zarovnanie 
terénu medzi budúcou koľajovou traťou a Jantárovou cestou.   

Keďže sa však situácia výraznejšie nezlepšila a na starostu sa naďalej obracali Petržalčania so 
svojimi sťažnosťami, rozhodol sa nariadiť štátny stavebný dohľad. Ako informovala Platznerová, 
zástupca zhotoviteľa vysvetľoval situáciu zmenou možnosti uskladnenia výkopovej zeminy na 
dohodnutých pozemkoch pred začatím výstavby.   

Chýbajú plochy na dočasné uskladnenie zeminy   

Zhotoviteľ preto uskladnil zeminu na ploche staveniska s vysvetlením, že väčšiu časť zeminy 
použijú na stavbu. Ako uviedla Platznerová, podľa zhotoviteľa nedalo hlavné mesto k dispozícii nové 
plochy na dočasné uskladnenie zeminy.   

Riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy povedal, že mesto by zhotoviteľovi rado vyšlo v 
ústrety a dalo mu plochy na dočasné uskladnenie zeminy, ak by malo v okolí stavby vlastné pozemky.   

"Keďže pozemky v okolí stavby mesto nemá, nemohlo takejto požiadavke vyhovieť," uviedol 
Andrassy a dodal, že o alternatíve dočasného uskladnenia zeminy na stavenisku vedeli všetky strany, 
keďže bola súčasťou plánovania v projekte.   

"Mestská časť nikdy nedala povolenie na využitie pozemku na skládku a zhotoviteľ svojím konaním 
nedodržal podmienky stavebného povolenia, ktoré hovorí o ochrane ovzdušia.   

Stavebný úrad Petržalka preto vyzval zhotoviteľa, aby prašnosť sledoval a následne prijatými 

opatreniami znižoval," informovala Platznerová a dodala, že zhotoviteľ je zároveň povinný informovať 

Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie odpadového 

hospodárstva o tom, aké množstvo uskladnenej zeminy využijú na stavbu a aké množstvo bude 

určené ako odpad. 


