Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, zamestnanci magistrátu,
na túto chvíľu som čakala takmer 3 roky.
Pôvodne som vám chcela poďakovať za zmenu územného plánu na Kráľovej hore v prospech
zelene, za to, že na lúke sa nebude stavať, že tam môžu oddychovať stovky obyvateľov tak,
ako to bolo zvykom už niekoľko desaťročí.
Keď som si však uvedomila, čo všetko ste v mene našej petície a v mene 22 000 ľudí počas
tých 3 rokov predložili a poschvaľovali, tak je mi skôr do plaču. Pochopila som, že mohutný
hlas verejnosti vás nenechal ľahostajnými – a to je dobre! , ale, žiaľ, nenašli sme zatiaľ
spôsob, ako dosiahnuť, aby požiadavky občanov neboli prekrútené a zneužité.
Chcem vyjadriť sklamanie nad postupom a prístupom väčšiny z vás. Doteraz nerozumiem,
-

prečo sa zmena UP špeciálne v CHKO nemohla uskutočniť už v roku 2011,

-

prečo jej musela predchádzať zámena pozemkov, ktorá preniesla neodkomunikované
problémy do iných mestských častí a napr. najnovšie chýbajúci pozemok pod
petržalskou električkou,

-

prečo v roku 2012 existoval jediný znalecký posudok – veď, keď si firma potrebuje
kúpiť napr. obyčajný koberec, tak musí predložiť aspoň 3 cenové ponuky, a to
nehovoríme o plus/mínus desiatkach miliónov, ako v prípade Kráľovej hory,

-

prečo zrazu v roku 2013 už iný znalec ohodnotil lúku na necelú polovicu ceny,

-

prečo zmena UP neprebehla prednostne a samostatne, ako ste dali verejný sľub,

-

prečo ste schopní schváliť materiál, ktorý ste si ani nestihli naštudovať, lebo bol
predložený na poslednú chvíľu,

-

alebo prečo sú niektoré materiály z dielne magistrátu nevýhodné pre mesto a mestskú
pokladňu,

-

prečo keď vám verejnosť príde povedať svoj názor, tak tu sedíte sotva 30-ti?

Napriek všetkému ďakujem všetkým tým, ktorí, podľa mojich skúseností, berú prácu poslanca
ako poslanie, najmä pánovi Hrčkovi, Bendíkovi, Dzivjákovej, Kolekovi, Osuskému, Fialovi,
Kimerlingovej, Dyttertovej, ktorí hájili v kauze Kráľova hora záujmy občanov a mesta, nedali
sa zatlačiť developerom k rozhodnutiam nevýhodným pre Bratislavu, prejavili svoju
statočnosť alebo ochotu seriózne s nami komunikovať.
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