
Stretnutie s primátorom

Na základe požiadavky petičného výboru sa v stredu 16. mája 2012 uskutočnilo stretnutie 
s primátorom Bratislavy s cieľom získať aktuálne informácie ohľadom najbližších aktivít 
smerujúcich k záchrane Kráľovej hory po stiahnutí materiálu z aprílového rokovania MsZ. 
Za petičný výbor sa zúčastnili p. Poláchová a p. Dulla. 

Primátor informoval, ako vníma 3 problémy, ktoré si uvedomil na základe diskusie počas 
aprílového zasadnutia MsZ.

1.    nejasne formulovaný stav po skončení zmluvného vzťahu navrhnutého vzájomného nájmu 
uplynutím doby nájmu na 30 rokov,

2.    chýbajúci súhlas vlastníka pozemkov na KH so zmenou funkčného využitia územia na účely 
zmeny územného plánu,

3.    nespokojnosť  MČ Petržalka  s navrhnutými  pozemkami,  pre  ktoré  už  má  iné  predstavy 
o využití.

Problém s obsahom zmluvy chce primátor riešiť úpravou jej návrhu po vzájomnej dohode s druhou 
stranou.  Zástupcovia  petičného  výboru  vyjadrili  námietku  k návrhu  zmluvy,  že  nepodporuje 
elimináciu zaplatenia dane, čo bolo hlavným dôvodom zmeny inštitútu zámeny pozemkov na ich 
vzájomné prenajatie.  Primátor  námietku uznal  a navrhol,  aby petičný výbor zaslal  pripomienky 
k návrhu  zmluvy,  ktoré  považuje  za  významné  z hľadiska  zabezpečenia  strategických  záujmov 
a cieľov petície. Zástupcovia petičného výboru s návrhom súhlasili.

Primátor informoval, že  pripravuje rokovanie so starostom MČ Petržalka, na ktorom sa bude snažiť 
o dohodu aj na iných ako doteraz navrhnutých pozemkoch. Deklaroval ochotu ústretového prístupu 
mesta  k oprávneným  očakávaniam  a potrebám  MČ  Petržalka.  Zástupcovia  petičného  výboru 
upozornili,  že treba postupovať transparentne,  mať súhlas petržalského miestneho zastupiteľstva 
s novým  návrhom  a  na  ten  účel  sa  opätovne  uchádzať  o jeho  súhlas.  Primátor  akceptoval 
upozornenie a deklaroval, že naplní túto potrebu.

Zástupcovia petičného výboru upozornili, že doterajšie kroky mesta nereflektujú požiadavku petície 
na  zmenu  územného  plánu.  Primátor  prisľúbil,  že  v lete  mesto  začne  obstarávanie  Zmien  a 
doplnkov územného plánu v lokalite Kráľova hora. Podľa vyjadrenia primátor chce, aby to bolo 
predmetom  júnového  rokovania  MsZ,  a  to  aj  v prípade,  že  by  poslanci  neschválili  vzájomné 
prenajatie pozemkov. 

Zástupcovia  petičného  výboru  informovali  o  pripravovanom ročnom odpočte  sľubov  a skutkov 
formou verejného zhromaždenia obyvateľov, ktoré zvoláva zastupiteľstvo MČ Karlova Ves na 21. 
júna 2012. Primátor prisľúbil účasť a prezentovanie návrhu riešenia, ktoré by vtedy malo byť známe 
a uvedené v materiáli na zasadnutie MsZ dňa 28.6.2012.


