Sestry budú parkovať zadarmo
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Firma vyberajúca parkovné pred nemocnicami ustúpila, neplatia už ani darcovia krvi
Bratislavskí poslanci chcú spoplatnené parkoviská zastaviť preto, že pozemky pod Antolskou patria
mestu.
BRATISLAVA. Súkromná firma ustúpila a dovolí zdravotným sestrám dvoch bratislavských
nemocníc v Ružinove a Petržalke parkovať počas nočných služieb zadarmo. Parkovné pred
nemocnicami nebudú musieť platiť ani darcovia krvi.
Od firmy ZIPP-S ďalej ministerstvo zdravotníctva a Univerzitná nemocnica Bratislava chcú, aby od
parkovného oslobodili aj hendikepovaných. Pre tých sú dnes pred oboma nemocnicami vyhradené len
po dve miesta.
"Napriek tomu sme rukojemníkmi zmluvy, ktorá je platná. Našou snahou je aspoň vyrokovať
zmiernenie dosahu tejto zmluvy na našich pacientov a zamestnancov," povedal riaditeľ nemocnice
Miroslav Bždoch.
Nemocnica zmluvu podpísanú v decembri 2011 podľa svojho vedenia nemôže vypovedať
bezdôvodne, nevyhla by sa totiž vysokej zmluvnej pokute.
Porušenie zákona nie je dosť
V zmluve našla nedostatky ministerská kontrola, ktorú do nemocnice poslal predchádzajúci
minister Ivan Uhliarik (KDH). Ministerstvo vedené Zuzanou Zvolenskou (Smer) ju označuje len za
"zásterku".
Kontrola okrem iného upozorňuje na porušenie zákona v tom, že nemocnica firmu pre parkoviská
hľadala ako podprahovú zákazku. Priamo si vybrali tri firmy, od ktorých si vypýtali ponuky.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tvrdí, že zmluva je platná a situáciu "nemožno kvalifikovať
ako také porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by malo alebo mohlo mať zásadný vplyv na
výsledok verejného obstarávania a malo by za následok neplatnosť takejto zmluvy", vraví hovorca
ÚVO Ján Mažgút.
Zistené porušenie zákona nie je dôvodom na vypovedanie zmluvy ani podľa Zuzany Bukvišovej z
advokátskej kancelárie Nechala & Co.
Podmienky aspoň pre petržalskú nemocnicu sa predsa pokúsia zmeniť bratislavskí mestskí
poslanci. Pozemky pod nemocnicou na Antolskej totiž patria mestu a s tým nikto zmluvu o parkovisku
nepodpísal. O pozemky pod nemocnicou v Ružinove sa zasa od polovice deväťdesiatych rokov vedie
súdny spor.
Chcú tri hodiny zadarmo
Firma pri úprave parkoviska na Antolskej navyše neohlásila pokládku elektrických káblov.
Petržalka zvoláva štátny stavebný dohľad, firme hrozí pokuta.
"Mesto ako vlastník pozemku by mohlo vstúpiť do rokovania a požadovať zmiernenie podmienok,
napríklad prvé tri hodiny parkovania zadarmo," vraví poslankyňa mesta Katarína Augustinič (Nova).
Keďže parkovisko na mestských pozemkoch už spravuje súkromná firma, mesto by sa podľa
Augustiničovej malo pýtať na prípadný výnos.
Spoplatnené sú parkoviská viacerých väčších nemocníc v Bratislave aj na celom Slovensku.
Ministerka Zvolenská včera tvrdila, že na pacientoch by nemali zarábať súkromníci. Na otázku, ako to
chce ovplyvniť, povedala, že jednoducho. "Tak, ako to ovplyvňoval pán bývalý minister. On vydal
súhlas, ja nevydám." Podpis zmlúv nemocnicou totiž musí schváliť minister.
***
952 000 eur dostane nemocnica za 10 rokov vyberania parkovného.
Text k obr.:
Na parkovisku v Ružinove včera protestovali aktivisti. Do Petržalky sa chystajú dnes.

