Vrtuľníky v Majského firme?
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Spoločnosť tvrdí, že postavila sklad - Dopravný úrad heliport nepovolil
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BRATISLAVA - V areáli spoločnosti Free Zone Sipox, v ktorej mal v minulosti veľké slovo
veľkopodnikateľ Jozef Majský, je čulý letecký ruch! Nový Čas tam v noci odfotil naraz tri vrtuľníky,
ktoré stáli vedľa stanu, v ktorom prebiehala bujará zábava. Dopravný úrad pritom v tejto lokalite
nevydal žiadne povolenie na vybudovanie heliportu. Toto miesto je približne 300 metrov od
najbližšieho bytového domu. Potrebným vybavovačkám sa však majitelia mohli vyhnúť, ak priestor
označili len ako pristávaciu plochu pre vrtuľníky.
Spoločnosť Sipox Holding bola v minulosti vlajková loď Jozefa Majského. Veľkopodnikateľ bol aj
predsedom predstavenstva firmy Free Zone Sipox na Kopčianskej ulici v Bratislave. Túto funkciu
zastávala aj jeho dcéra Eva Majská, ktorá s bratom Erikom dodnes sedí v dozornej rade. V
priestoroch sú veľké sklady na prekladanie materiálu a podľa obchodného registra je predmetom
činnosti spoločnosti okrem iného aj prepriahanie kamiónovej dopravy a terminálové prekladisko
tovarov. Nájomcom pozemku je v súčasnosti iná spoločnosť. Okrem kamiónov je tam čoraz častejšie
vidieť aj vrtuľníky. Nový Čas tam minulý týždeň počas jednej noci odfotil tri naraz. V tesnej blízkosti v
stane bujaro oslavovala spoločnosť. Dopravný úrad o ničom nevie. ,,Neevidujeme žiadosť o stavebné
povolenie na výstavbu heliportu v Petržalke," informovala hovorkyňa tejto inštitúcie Miroslava
Janušicová. Oficiálne nemusí ísť o heliport, len o pristávaciu plochu pre vrtuľníky. V takomto prípade
by povolenie Dopravného úradu nebolo potrebné. O žiadnej ploche pre vrtuľníky však nevie ani
mestská časť Petržalka. ,,V súčasnosti sa metská časť zaoberá žiadosťou o dodatočné stavebné
povolenie, v žiadosti je uvedený druh a názov stavby - Sklad a účel využívania Sklad," povedala
hovorkyňa Katarína Macenková. ,,Ak stavba bude využívaná v rozpore s účelom uvedeným v
žiadosti, bude mestská časť konať v zmysle zákona," doplnila Macenková. Vrtuľníky v spoločnosti
pristávajú na nedávno vybudovanej ploche. Z jednej strany sú polia, z druhej sklady. Najbližšia
bytovka je vzdušnou čiarou vzdialená asi 300 metrov. Nový Čas oslovil aj spoločnosť Free Zone
Sipox, ktorá musí vedieť o výstavbe na jej pozemkoch. Na otázky však nereagovala.
ZRIADENIE HELIPORTU
Zriadenie heliportu je náročné, zahŕňa veľa administratívnych úkonov. Umiestnenie stavby a
terénne úpravy posudzuje príslušný stavebný úrad (obec), samotnú stavbu povoľuje Dopravný úrad.
Ten sa zaoberá otázkami, ako sú priestor na vytvorenie koncových bezpečnostných plôch, či sa na
ploche bude zhromažďovať voda, aké zemné práce treba vykonať, environmentálne faktory a mnohé
iné. V Bratislave má schválený heliport River Park Kempinski a Rezidencia Bárdošova. V prípade
prepravy zranených do nemocníc nejde o heliport, ale o pristávaciu plochu pre vrtuľníky.
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Vo firme pribudla plocha, na ktorej začali pristávať vrtuľníky.
Nový Čas odfotil helikoptéru vedľa veselo sa baviacej spoločnosti v stane.
Podnikateľ Jozef Majský so synom Erikom, ktorý doteraz sedí v dozornej rade spoločnosti Sipox
Holding.

