
OBRÁTILA SA KARTA? 
SNAŽÍ SA MESTO UMELO ZVÝŠIŤ CENU POZEMKU PRED ZÁMENOU ALEBO VYJSŤ V ÚSTRETY 
VÝSTAVBE?

Milí priatelia a sympatizanti Kráľovej hory,

po našom úspechu, keď mestské zastupiteľstvo 24. 11. 2011 schválilo zámer preklasifikovať lúku na rekreáciu v 
prírodnom prostredí a výmenu pozemku, nastal zvrat.

Primátor zrazu predložil na prerokovanie zmeny a doplnky 02 k územnému plánu mesta, ktoré už dvakrát v 
minulosti mestské zastupiteľstvo v rovnakom znení odmietlo. Dokument v sebe okrem rozumných zmien 
skrýva aj nachystané pasce. Ak prejde ako celok, bude to znamenať pre Bratislavu krok v ústrety developerom, 
krok k nerozumnému zahusťovaniu mesta, krok ku korupcii pri schvaľovaní stavieb.
 
Kým dnes nemôže na lúku na Kráľovej hore viesť vozidlová cesta, pretože to platný kód 1003 nepovoľuje, tak 
po schválení týchto zmien to možné bude! Znamená to, že stúpne hodnota pozemku na Kráľovej hore pred 
možnou výmenou a v prípade, že zámena z akýchkoľvek dôvodov stroskotá, výstavba na lúke bude 
jednoduchšia.  

Náhle predloženie zmien a doplnkov 02 preto považujeme za PODRAZ. Tento krok je v rozpore s uznesením, 
ktoré poslanci odhlasovali 24.11. a je proti záujmom a vôli občanov! Je v rozpore s bodom 3 Petície proti 
výstavbe na Kráľovej hore, kde ich vyzývame, aby všetkými možnými prostriedkami zabránili výstavbe.

Poslanci budú o zmenách a doplnkoch 02 rozhodovať už 15.12.2011. 

Boj o záchranu Kráľovej hory sa teda ani zďaleka neskončil! 
Nemáme v rukách vlastne nič, iba sľuby v uznesení z 24. 11. 2011, ktoré možno obísť napríklad tak, ako sa o to 
teraz pokúša primátor cez spomínané zmeny a doplnky 02.

Našou najsilnejšou zbraňou je verejný tlak, aby naši volení zástupcovia stale cítili, že sa im pozeráme na 
prsty.
Obráťme sa preto opäť na poslancov, aby neschválili vypustenie zákazu vozidlovej komunikácie z kódu 1003.
(Je na každom z vás, ako poslancov oslovíte, niektorí sa sťažovali na množstvo rovnakých mailov od svojich 
voličov.)

Navrhujeme pochovať tieto nekvalitné zmeny a doplnky a vypracovať  KVALITNÝ NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN 
MESTA, s ktorým budú súhlasiť aj občania aj jednotlivé mestské časti. 
Odborná aj laická verejnosť už poskytla mestu množstvo návrhov a pripomienok k príprave nového územného 
plánu.

Za vašu pomoc a podporu ĎAKUJEME
 
Lívia Poláchová
predsedníčka petičného výboru 


