
TONY ZEMINY Z REKONŠTRUKCIE STARÉHO MOSTA KONČIA 
UPROSTRED SÍDLISKA, OBYVATELIA SÚ NESPOKOJNÍ. 
(25.04.2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17.00; por. 2/16; BARÁNEK Matej) 

Jana ZVALOVÁ, moderátorka:  

"Tony zeminy zo stavebných prác na bratislavskom Starom moste končia uprostred petržalského 
sídliska. Miestni sa sťažujú na úrad, ten zas na zhotoviteľa a magistrát, že o umiestnení zeminy 
s nimi nehovoril. Starosta mestskej časti je preto presvedčený, že skládka je v rozpore so stavebným 
povolením."  

Matej BARÁNEK, redaktor:  

"Pred pár mesiacmi vyrástli na petržalskom Námestí Hraničiarov obrovské kopy navezenej 
zeminy, ktoré pochádzajú zo stavebných prác na bratislavskom Starom moste. Na miestny úrad sa 
čoraz častejšie obracajú nespokojní obyvatelia sídliska."  

Anketa:  

"Je to piesok, kameň, ten kameň napríklad teraz drvia. No našťastie je mokro. Ale keby bolo sucho, 
tak asi si viete predstaviť, ako to vyzerá."  

"Musíme niečo aj vydržať. Tak aj to je nutné. Dúfam, že to je len dočasu."  

"Strašný prach. Povedali, že to budú polievať, ale oni to nepolievajú. Čo títo tu bývajú, to nemôžu 
mať ani okná pootvárané."  

M. BARÁNEK:  

"Skládka zeminy mala byť na súkromných pozemkoch. No zhotoviteľ mosta sa nedohodol 
s vlastníkom. Rozhodnutie preto strategicky padlo na voľné plochy neďaleko námestia. Petržalský 
starosta je presvedčený, že skládka je rozpore so stavebným povolením. Dodáva, že ani mesto, ani 
zhotoviteľ s ním o umiestnení zeminy nehovorili. Vladimír BAJAN."  

Vladimír BAJAN:  

"Je dlhodobo je neakceptovateľné, aby to celé leto a jeseň (...) museli znášať."  

M. BARÁNEK:  

"Mesto hovorí len o dočasnom umiestnení zeminy. V priebehu nasledujúceho mesiaca by sa mala 
začať postupne odvážať. Skládka je ale súčasťou projektovej dokumentácie a pre to je legálna. 
Hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Monika KUBEJOVÁ."  

Monika KUBEJOVÁ:  

"Predpokladáme, že skládka zeminy by mala byť odstránená do konca roka 2014."  

M. BARÁNEK:  

"Dodáva, že v súčasnosti neexistujú opatrenia, ktoré by úplne zabránili prašnosti. Problém skládky 
však chce primátor mesta Milan FTÁČNIK otvoriť na najbližšom kontrolnom dni, ktorý má byť v máji. 
Veľká časť navezenej hliny by sa mohla použiť pri budovaní petržalskej električkovej trate."  

Milan FTÁČNIK:  

"Viete, že sú tam také vane, to znamená prehĺbené územia, možno by sa tá zemina mohla uložiť 
tam."  

M. BARÁNEK:  

"Začiatkom mája má zhotoviteľ predložiť harmonogram, ako bude zeminu odvážať. Matej 
BARÁNEK, RTVS."  

 


