Nemocnica prenajala parkoviská, ktoré sú na mestských pozemkoch
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Spôsob, akým došlo k spoplatneniu parkovania pred nemocnicami na Ružinovskej a na Antolskej
ulici, nebol podľa všetkého čistý. Svoje maslo na hlave majú aj mestskí úradníci, paradoxne je to
práve mesto, ktoré ešte môže súčasný stav zvrátiť.
Ako upozornila na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslankyňa Katarína Augustinič (Nová
väčšina NOVA), parkovisko na Antolskej ulici síce patrí Univerzitnej nemocnici Bratislava, stojí však na
mestských pozemkoch, podobne je to aj s parkoviskom pred ružinovskou nemocnicou, tam sa však
mesto s nemocnicou o vlastníctvo pozemkov sporí. "Je zaujímavé, že mesto dnes nemá podpísanú
nájomnú zmluvu s petržalskou nemocnicou, tá na mestských pozemkoch stojí bez nejakého
právneho vzťahu. Preto je aj otázne, či vôbec nemocnica mohla podpísať ďalšiu zmluvu s
koncesionárom," upozornila poslankyňa Augustinič.
Štátny stavebný dohľad zistil, že prevádzkovateľ parkoviska na pozemkoch pred nemocnicami
položil elektrické káble na pripojenie rámp bez stavebného povolenia. Navyše stavebné práce
neohlásil stavebnému úradu. Petržalský stavebný úrad preto začal voči firme správne konanie,
ktorého výsledkom môže byť rozhodnutie o odstránení alebo o dodatočnom povolení ukladania káblov
pri nemocnici. K dodatočnému povoleniu však budú potrebovať povolenie mesta ako vlastníka
pozemkov. Poslanci požiadali primátora, aby súhlasné stanovisko za žiadnych okolností nevydal.
Magistrát má podľa vôle poslancov zabezpečiť odstránenie parkovacej rampy, stĺpikov a dopravného
značenia z mestských pozemkoch pri nemocnici.
"Očakávame, že mesto v prípade parkoviska pred petržalskou nemocnicou nevydá súhlas na
legalizáciu čiernej stavby. Chceme, aby mesto vypracovalo právnu analýzu zmluvných vzťahov a
zistilo, či nemocnica mohla podpísať koncesnú zmluvu na prevádzku parkoviska bez vedomia a
súhlasu mesta, prípadne, ako môže mesto súčasný stav zvrátiť," uviedla Augustinič.
Zarážajúce je, že vedenie mesta donedávna netušilo, že pozemky pod parkoviskom sú mestské.
Poslanec Stanislav Fiala (KDH) upozornil, že vlani žiadal primátora, aby mesto riešilo problémy s
parkovaním pred nemocnicou, primátor ho však odbil s tým, že do toho mesto zasahovať nemôže, že
to je vec nemocnice.
Obe parkoviská prenajala nemocnica na 10 rokov spoločnosti ZIPP-S, s.r.o., tá ich prestavala na
platené parkoviská, prevádzkuje ich však ďalšia firma. Kým nemocnica získa z prenájmu len zlomok,
skutočný zisk z poplatkov za parkovanie si rozdelia dve súkromné firmy.

