
Vážený pán primátor, 

ako od najvyššieho predstaviteľa mesta sme od Vás očakávali komunikáciu a spoluprácu pri 
záchrane Kráľovej hory. Vy ste nám túto pomoc niekoľkokrát prisľúbili. A práve Vy ste 
ponúkli zámenu pozemkov ako jediné schodné riešenie namiesto nami žiadanej zmeny 
územného plánu, ktorá by finančne nezaťažila mesto. Už vtedy sme Vás prosili, aby toto 
riešenie, ak ho schváli mestské zastupiteľstvo, nepoškodilo ostatné mestské časti a na tom 
trváme aj teraz.

Verili sme, že vzájomnou komunikáciou sa nám podarí nájsť naozaj dobré riešenie.

Bohužiaľ, po schválení Zmien a doplnkov 02 v decembri sa Váš postoj otočil o 180 stupňov.
Odvtedy sa márne snažíme s Vami skontaktovať, márne žiadame o stretnutie, o verejnú 
diskusiu k pripravovanej zámene, márne žiadame o informácie. 
Od januára nám neodpovedáte. Zatvorili ste pred nami dvere?
Vraj informácie budú verejne dostupné. Ako sme sa k nim mali dostať, keď ste dokonca 
obmedzili prístup na stránku mesta alebo materiály na stránku dávate o 5 minút 12?

Všetky informácie, ktoré máme doteraz, nie sú od Vás. A sú neúplné a často aj nepresné. 
Máme ich od poslancov a starostov, s ktorými sa dá komunikovať a netvária sa, že ich my – 
voliči otravujeme. 

Najnovšie informácie máme paradoxne od investora, ktorý nám aspoň vysvetlil, ako vyzerá 
práve navrhované riešenie a navrhol doplniť, že súhlasí so zmenou územného plánu. Stále to 
však je zatiaľ na míle vzdialené od sľubovanej skutočnej zámeny. Ale, pán primátor, Vy ste 
naším voleným zástupcom, nie investor!

V poslednom čase sme z viacerých strán doslova tlačení, aby sme sa vyjadrili k 
zámene/prenájmu pozemkov.  Ako sa máme vyjadriť k niečomu, o čom nemáme ani základné 
informácie?

Poslanci  a médiá nám často vkladajú do úst, čo je, prípadne nie je pre nás riešením. Oháňajú sa 
naším menom, pritom celé toto sa „upieklo“ bez nás. Ani v pracovnej skupine zostavenej na 
riešenie Kráľovej hory nemáme člena petičného výboru.

Vážení poslanci, sama teraz neviem, ako by som hlasovala na vašom mieste. pretože vaše návrhy 
stále nedostatočne odpovedajú na dve dôležité otázky : "Určite sa zmení územný plán na Kráľovej 
hore v prospech prírody?" a "Čo bude o 30 rokov ?" Žiaľ, nenavrhli ste optimálne riešenie.

Mrzí ma, že tento návrh nebol dostatočne odkomunikovaný, petičný výbor a verejnosť nebola 
dostatočne ubezpečovaná o skutočnom úmysle zmeniť územný plán, vaša ignorácia spochybňuje 
dobré úmysly riešenia problému. 

Vážení poslanci, verím, že starostlivo zvážite svoje rozhodnutie. Vy máte plnú zodpovednosť! 
Takisto ako vaši predchodcovia schválili v roku 2000 zmenu územného plánu zo zelenej na 
červenú, teraz je vo vašich rukách urobiť zmenu opačnú. 

21 000 občanov žiada zachovať prírodu na Kráľovej hore pre ďalšie generácie obyčajnou 
legitímnou zmenou územného plánu, nech už Kráľovu horu vlastní ktokoľvek.

Verím, že sa nám spoločne podarí naplniť tento cieľ.
Ďakujem.


