Vážený pán primátor, vážení poslanci,
som predsedníčka OZ Lúka, ktoré je nástupcom petičného výboru za záchranu Kráľovej hory
a obhajuje požiadavku takmer 22 000 ľudí – natrvalo zachrániť lúku v CHKO nad Dlhými
dielmi. Našou najdôležitejšou požiadavkou stále je zmena územného plánu na rekreáciu v
prírodnom prostredí.
Podľa väčšiny z vás sa tento cieľ dal dosiahnuť jedine zámenou pozemkov. Vlani v lete ste
odsúhlasili dočasné riešenie – vzájomný nájom. Ten sme ostro kritizovali pre jeho
netransparentnosť a nevýhodnosť pre mesto a ostatné mestské časti, pretože ľudia petíciu
podpisovali s tým, že žiadajú zmenu územného plánu, nie zámenu pozemkov!
Po schválení novely daňového zákona, ktorá umožňuje mestu pozemky bezbolestne zameniť,
prišlo prekvapenie – podľa znalca klesli zrazu hodnoty pozemkov o milióny eur. Zvláštne
zvraty, nakoľko ide o verejné financie nás všetkých... Veríme, že nezabránia dopracovať sa k
cieľu – k zmene územného plánu na zeleň.
Keďže v pripravovaných Zmenách a doplnkoch 03 sa nachádza aj Kráľova hora, preto Vás
opätovne žiadame, aby ste naplnili svoje sľuby a čo najskôr odsúhlasili zmenu funkčného
využitia lúky na rekreáciu v prírodnom prostredí, ako to rieši aj vzájomná dohoda medzi
mestom a súčasným vlastníkom pozemkov podpísaná v auguste 2012. Na základe ústnej
dohody s Vami, pán primátor, zo 16. mája Vás žiadame o paralelné a prednostné obstarávanie
zmeny územného plánu sólo na Kráľovej hore. Pán primátor, vtedy ste sa vyjadrili, že existuje
takáto možnosť, ktorú ste konzultovali aj s bývalým krajským stavebným úradom.
Vážení prítomní, zvlášť tí, ktorí ste zároveň aj poslancami BSK. V návrhu územného plánu
regiónu je Kráľova hora označená červenou farbou - t.j. s plánovaným funkčným využitím
„plocha obytného územia“. Je to v rozpore s petíciou a doterajšími dohodami s Vami, pán
primátor, s mestom a investorom. Vy všetci, ale aj župan - Pavol Frešo, petíciu poznáte a
prisľúbili ste pomoc pri záchrane lúky! Tieto kroky o tom nesvedčia!
Prečo sa kraj snaží rozhodovať o rozvojových územiach mesta bez toho, aby mal taký hrubý
zásah do organizácie územia prerokovaný a odsúhlasený s mestom? Veď to predpokladá a
vyžaduje zákon! Komu a prečo záleží na tom, aby sa na lúke dalo stavať? Veď nový návrh
ešte viac vychádza v ústrety developerovi.
Pán primátor, vedeli ste o tomto návrhu? Ak áno, poslali ste, tak ako my, pripomienku? A ak
nie, prečo?
Ďakujem za Vaše odpovede.
Vážení prítomní, verím, že nás čoskoro presvedčíte činmi a spoločne dosiahneme zmenu
územného plánu na Kráľovej hore v prospech zelene.
Ďakujem.

