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Rastislav Iliev, moderátor:
"Rozoberanie Starého mosta pokračuje podľa harmonogramu. Potvrdil to Milan Ftáčnik na
dnešnom druhom kontrolnom dni priamo na stavenisku. Problémom je však zemina, ktorú stavebník
naváža na petržalskú stranu Dunaja."
Ľubica Pilzová, redaktorka:
"Rekonštrukcia mosta sa oficiálne začala vlani v decembri. Práce sa však začali naplno v januári.
I keď stavebník deklaroval rozobratie konštrukcie dokonca februára, podarilo sa to až v týchto dňoch.
Firma ale trvá na tom, že všetko ide podľa plánu."
Róbert Šinály, generálny riaditeľ Eurovia SK:
"V časti Starého Mesta na ulici Štúrova a Šafárikovo námestie prebiehajú aktuálne preložky
inžinierskych sietí. Tieto práce všetky v tejto časti prebiehajú v súlade s harmonogramom a žiadny
sklz tam v tejto chvíli nie je. Ostávajú nám posledné dve mostné polia starého železničného mostu.
Tieto začíname demontovať v tejto chvíli."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy:
"To oneskorenie, ktoré sme konštatovali pri snímaní konštrukcie, stavba dobehla. Dobehla ho včas,
pretože práve po tom, ako sa tie jednotlivé časti mosta dali dole, tak začal Dunaj stúpať. To znamená,
robil by problémy."
Ľubica Pilzová:
"Čoskoro bude hotová nová konštrukcia mosta, ktorú vyrábajú vo Vítkoviciach."
Milan Ftáčnik:
"Tá konštrukcia je už objednaná, takže dá sa očakáva, že naozaj v jesenných mesiacoch sa bude
postupne pripravovať tá konštrukcie na vysúvanie."
Ľubica Pilzová:
"S výkopovými prácami sa na parkovisku pri Sade Janka Kráľa nahromadila kopa zeminy. Ide
o 23-tisíc kubíkov, ktoré robia vrásky Petržalčanom. Mesto chce časť hliny použiť na spevnenie
stavby a zvyšok zlikvidovať. Starosta mestskej časti Petržalka by to chcel urobiť čo najskôr."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Hľadá sa priestor pre 7-tisíc kubíkov. V prípade, že o pár týždňov sa nájde riešenie, o ktorom sme
hovorili, nevylučujeme aj skutočnosť, že tých zvyšných x kubíkov skončí na skládke a pôjde to odtiaľ
preč."
Ľubica Pilzová:
"S prácami súvisia aj dve zmeny, o ktorých budú vo štvrtok rokovať poslanci mesta. Ide
o vybudovanie obratiska na petržalskej strane a ako povedal primátor o práce, ktoré zlepšia verejný
priestor na Štúrovej a na Šafárikovom námestí."

