
Kauza „Park Belopotockého“ 
1996 - 2011



  Zelený verejný priestor v Starom Meste (3343m2)
  Získaný investorom za 10.000 Sk (1991)



1726

  Posledný pozostatok z Esterházyho záhrad z 18. storočia
  Prežil 14 ročnú výstavbu budovy Slovenského rozhlasu
  Zrevitalizovaný a vrátený do užívania občanom (1987).
  ... už 15 rokov bojujeme o jeho záchranu

1825 



Založenie občianskeho združenia 
Získanie všetkých dostupných informácií
Mobilizácia občanov  ku všetkým ústnym konaniam
Petície primátorovi a starostovi Starého Mesta 
Sledovanie územného plánu počas celej kauzy 
Upozorňovanie samosprávy a Ministerstva obrany na podozrivé 
nakladanie s majetkom mesta
Stanoviská ku všetkým správnym konaniam 
Podnety na prokuratúry a súdy
Rokovanie s primátorom, poslancami a aj s investorom.
Právna pomoc (Via Iuris, AK Márie Kolíkovej)

Čo sme urobili za 15 rokov :Čo sme urobili za 15 rokov :



Negatíva

Ministerstvo obrany prípad odložilo.
Magistrát  neponúkol pozemok na zámenu / odkúpenie parku. 
Investorovi sa do ÚP podarilo premietnuť  územné 
rozhodnutie o zmene funkcie na stavebný pozemok 
Investor oplotil park vysokým plotom a nezákonne vyrúbal 
stromy
Investor získal stavebné povolenie, ktoré sme ihneď napadli 
na súde 

Dnešná situáciaDnešná situácia

Dnešná situáciaDnešná situácia



Pozitíva

  Rozsudky súdu sú dosiaľ v prospech parku; na 
Najvyššom súde čaká na zrušenie posledné úz. rozhodnutie.

  Precedens v prospech občanov - rozhodnutie 
Najvyššieho súdu k procesu výrubového konania: 
rozhodnutie o výrube stromov musí predchádzať 
územnému rozhodnutiu.

  Investor s nami začal aktívne komunikovať o projekte.



Polícia nemá k dispozícii pracovníkov k zásahom pri 
nezákonných výruboch, búraní domov a pamiatok.

 „Priamo na mieste sme sa aj s políciou bezradne pozerali, 
ako padajú stromy bez povolenia na výrub a ako prebieha  
stavebná činnosť v parku, hoci súd konanie zastavil.“

Čo je dôležité:



Zmeny ÚP robiť transparentne a za spoluúčasti 
verejnosti tak,  aby sa pri aktualizácii v skrytých zmenách 
neobjavili „nášľapné míny“, kde sa občania dozvedia 
o výstavbe pod oknami alebo o výruboch zelene, keď už je 
neskoro.

Vypracovať Generel zelene (nedotknuteľné 
a nezastaviteľné plochy zelene, embargo na likvidáciu 
vzrastlých  zdravých stromov v Bratislave)

Upozorňovať na následky  likvidácie zelene v meste 
a ich súvis s  klimatickými zmenami, biodiverzitou či zdravím 
ľudí.

Potrebné kroky:



Vypracovať zásady pamiatkovej starostlivosti na 
území Pamiatkovej zóny Bratislava – CMO s cieľom chrániť 
historické a kultúrne hodnoty Starého Mesta (aj ochrana 
historickej zelene)  a preniesť ich do územných plánov zón i 
do nového územného plánu. 

Soňa Párnická, iniciatíva Bratislava otvorene
Občianska iniciatíva za zachovanie ŽP v Starom Meste
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