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BRATISLAVA 15. septembra (WEBNOVINY) - Nie je v rukách žiadneho starostu riešiť do
dôsledkov spoplatnenie parkovania pred nemocnicou na Antolskej v bratislavskej Petržalke.
Petržalská samospráva totiž nie je vlastníkom pozemku ani účastníkom žiadneho zmluvného vzťahu
v súvislosti s parkoviskom pred nemocnicou.
Povedal to starosta Petržalky Vladimír Bajan v súvislosti s výzvou predsedu Lekárskeho
odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského, ktorý oslovil kandidátov na starostu Petržalky, či by
v prípade zvolenia odstránili rampy a elektrickú prípojku pred parkoviskom.
Rampa nie je stavbou
Petržalský stavebný úrad navyše podľa Bajana nemôže viesť konanie o odstránení rámp, pretože
rampa nie je stavbou, ale dopravným zariadením. Toto zariadenie pritom povolilo podľa cestného
zákona hlavné mesto so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v auguste 2013.
Ako uviedol petržalský starosta, mestská časť na základe vlastných zistení koná vo veci
odstránenia nelegálneho elektrického vedenia k rampám, ktoré je však v súčasnosti prerušené.
Jedným z podkladov k tomuto konaniu je totiž koncesná zmluva medzi Univerzitnou nemocnicou
Bratislava a spoločnosťou ZIPP-S s.r.o. Jej platnosť však nie je jednoznačná a momentálne o nej na
základe podania hlavného mesta rozhoduje Okresný súd Bratislava II, ktorý zatiaľ vo veci
nerozhodol.
"Rampa ako čierna stavba je navyše len zástupný problém v celej kauze. Prevádzkovateľ
parkoviska rampu vôbec nemusí využívať, môže tam stáť SBS-kár a vyberať parkované a v tom
prípade Petržalka nemá absolútne žiadne páky v rukách, aby situáciu nejako ovplyvnila," dodal Bajan
s tým, že spúšťačom plateného parkovania bola zmluva medzi bývalým vedením UNB a spoločnosťou
ZIPP-S, ale ani kroky súčasného vedenia nemocnice, ktoré sa odvolalo proti predbežnému
rozhodnutiu súdu o nevyberaní poplatkov, nenasvedčujú tomu, že by chcelo situáciu riešiť v prospech
pacientov či lekárov.
Nekonanie starostu oslabuje pozíciu mesta, tvrdí Visolajský
Predseda LOZ Peter Visolajský tvrdí, že na starostovi Petržalky záleží kľúčovo. Ako uviedol, z
koncesnej zmluvy vyplýva, že ak by koncesionár nepostavil rampy a elektrické prípojky, nesplní
koncesnú zmluvu a tým pádom existuje dôvod na jej ukončenie.
"Práve nekonanie starostu a to, že sa rozhodol čakať na nepotrebný dokument pre odstránenie
elektrickej prípojky, napovedá, na ktorej strane stojí a oslabuje aj pozíciu hlavného mesta v súdnom
spore," tvrdí Visolajský, podľa ktorého sa úrad vyhýba odstráneniu čiernej stavby. Ako dodal, aj keby
bola koncesná zmluva platná, nemalo by to žiaden vplyv na povinnosť dať čiernu stavbu odstrániť,
keďže chýba súhlas vlastníka pozemku, ktorým je hlavné mesto.
Ftáčnik sa obrátil na Okresný súd
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik sa začiatkom marca obrátil na Okresný súd Bratislava a
požiadal o vydanie predbežného opatrenia na zabránenie vyberania poplatkov na verejnom
parkovisku pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Súd požiadavke mesta vyhovel a v
apríli nariadil prevádzkovateľovi parkoviska pred nemocnicou, aby nevyberal parkovné na 66
miestach.
Súkromná spoločnosť vyberanie poplatkov pozastavila, UNB sa však proti predbežnému
rozhodnutiu súdu odvolala s tým, že v ňom vidí nesúlad so skutkovým a materiálno-právnym stavom a
týmto krokom chráni majetok štátu, ktorý spravuje, pacientov aj zamestnancov, keďže stále čelí
hrozbe plnenia vysokej škody. Krajský súd v polke júla vyhovel odvolaniu UNB a zrušil verdikt
okresného súdu o povinnosti zdržať sa vyberania parkovného súkromným prevádzkovateľom.
Parkoviská spoplatnili začiatkom decembra
Parkoviská pred petržalskou nemocnicou na Antolskej a pred nemocnicou v Ružinove spoplatnili
začiatkom decembra. Prenajala si ich na 10 rokov spoločnosť ZIPP-S, zmluvu podpísali ešte s
bývalým vedením nemocnice. Zmluva, ktorú súkromník s UNB uzavrel, nie je podľa ministerstva
zdravotníctva vypovedateľná a vedenie nemocnice už podniklo vyše 50 právnych krokov s cieľom
zmluvu vypovedať. Podľa šéfky rezortu zdravotníctva Zuzany Zvolenskej sa univerzitná nemocnica
obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie aj okresnú prokuratúru, obe však potvrdili, že zmluva je
platná.

Pred nemocnicou na Antolskej od 1. decembra 2013 celodenne spoplatnili 199 parkovacích miest,
54 parkovacích miest je bezplatných. Pred ružinovskou nemocnicou môžu ľudia bezplatne
zaparkovať na 70 miestach. Hovorkyňa nemocnice tvrdí, že súčasnému vedeniu nemocnice sa
podarilo s koncesionárom dohodnúť nad rámec zmluvy na bezplatnom parkovaní pre darcov krvi
počas odberu, dialyzovaných pacientov na 6,5 hodiny, dohodli sa tiež na zriadení ôsmich bezplatných
miest pre ZŤP pred petržalskou nemocnicou a šiestich pred ružinovskou nemocnicou. Zadarmo
môžu parkovať aj sestry v nočných službách.
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