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Parkoviská pred budovami nemocníc chcú spoplatniť. V Ružinove to má platiť už oddnes.  

BRATISLAVA. Doteraz parkovali zadarmo, oddnes si už pri návšteve blízkych v nemocnici 
zaplatia.  

Aj pacienti a zamestnanci nemocníc na Antolskej ulici v Petržalke a v ružinovskej nemocnici by 
mali za každú hodinu parkovania pred budovami zaplatiť euro.  

Neohlásili káble  

Na Antolskej ešte nie je parkovné isté, podľa hovorkyne mestskej časti Petržalka Michaely 
Platznerovej by tam firma mala dnes nechať závory otvorené.  

"Stavebný úrad miestnou obhliadkou zistil, že spoločnosť ZIPP-S pokládku elektrických káblov 
realizovala bez zákonom vyžadovaného ohlásenia," vraví Platznerová. Dodatočné oznámenie podľa 
nej nie je možné. Situáciu má riešiť štátny stavebný dohľad, kde sa zídu aj zástupcovia firmy, 
nemocnice, mesta a Petržalky. Firme hrozí pokuta.  

Nemocnica má polovicu  

Výnosy z parkovania nejdú nemocnici, ale súkromnej firme ZIPP-S, s ktorou podpísala zmluvu 
Univerzitná nemocnica Bratislava ešte za bývalého vedenia v decembri 2011 na desať rokov. Čistý 
výnos z parkovného má byť 190 500 eur ročne, nemocnici majú platiť polovicu z tejto sumy, teda 95 
250 ročne.  

Aktivisti, ktorí zbierajú podpisy proti parkovnému, však vo štvrtok odhadli zisky firmy dvojnásobne 
vyššie.  

Bývalý minister Ivan Uhliarik z KDH vraví, že hneď, ako sa o podpise zmluvy dozvedel, dal ju 
preveriť. "Kontrola zistila, že zmluva má chyby, ale to som už nebol ministrom zdravotníctva," vraví s 
tým, že za podpis zmluvy je plne zodpovedný súčasný riaditeľ Miroslav Bdžoch, ktorý bol už vtedy vo 
vedení nemocnice.  

"V tom čase bol námestníkom pre zdravotnú starostlivosť pre chirurgické výkony, čo je odborná 
pozícia. Nemal žiadny dosah ani vplyv na rozhodovanie o nakladaní s majetkom nemocnice," oponuje 
hovorkyňa nemocnice Petra Stano Maťašovská.  

Hrozia blokádou  

Vypovedanie zmluvy bez závažného dôvodu by nemocnicu stálo milión eur. Zo záverov ÚVO a 
vyšetrovania okresnej prokuratúry podľa nemocnice vyplýva, že zmluva je platná.  

Aktivisti chystajú blokádu závor. V stredu sa majú stretnúť s ministerkou Zuzanou Zvolenskou 
(Smer), dovtedy od nej žiadajú, aby za parkovanie pred nemocnicami peniaze nepýtali.  

***  

Parkovné a výnosy  

- firma má platiť nájomné 952-tisíc eur za desať rokov, štvrťročne po 24-tisíc eur;  

- hrubý výnos odhadli na vyše 460-tisíc eur za rok;  

- čistý výnos má byť 190 500 eur ročne, nemocnici majú platiť polovicu z tejto sumy teda 95 250 
eur.  

Text k obr.:  

Cez rampy prejdú len tí, čo zaplatia. u Čo bude inak  

 


