PROTEST PROTI PLATENÉMU PARKOVANIU PRED NEMOCNICAMI
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Jana ZVALOVÁ, moderátorka:
"Platené parkovanie pred bratislavskými nemocnicami naďalej odmietame. Odkazujú
súkromnému investorovi pacienti a zdravotníci. Po dvoch mesiacoch od zavedenia parkovného
zorganizovali pred nemocnicou v Petržalke akciu s názvom Hore bez. Čiže hore rampy, bez platenia."
Marián KUKELKA, redaktor:
"Pred nemocnicou od zavedenia parkovného nastala paradoxná situácia. Platené parkovisko
ostáva prázdne a plnia sa okolité ulice."
Miroslav KOLLÁR:
"Zhromaždenie(?) pred parkoviskami aby boli bezplatné, prístupné všetkým občanom. Prídite nás
podporiť!"
M. KUKELKA:
"Takto zvolával organizátor protestu Miroslav KOLLÁR ľudí pred parkoviskom pri Univerzitnej
nemocnici v Petržalke."
Miroslav KOLLÁR:
"Naša požiadavka od začiatku je jedna jediná. Aby ľudia mohli bezplatne parkovať na verejných
parkoviskách, ktoré sú pred nemocnicami."
M. KUKELKA:
"Protest nakoniec prišlo podporiť približne 50 návštevníkov ale i zamestnancov nemocnice."
Anketa:
"Aspoň zľavy pre telesne postihnutých ľudí a pre starších ľudí, ktorí vyžadujú aj dlhodobejšiu
návštevu nemocnice."
"Mne sa to vôbec nepáči. Ráno chodím o piatej do práce, aby som niekde jedno miesto našla, no
nech sa nikto nehnevá. Ešte potom pacienti keď prídu, tak kde majú hľadať tie parkovania."
"Parkovacie miesta čo sú vlastne za rampou, tie sú prázdne a my sa nemáme naozaj kde
postaviť."
M. KUKELKA:
"Zrušenie poplatkov žiada aj starosta Petržalky Vladimír BAJAN."
Vladimír BAJAN:
"Jediné riešenie, ktoré považujem za (...) je jednostranné odstúpenie od zmluvy."
M. KUKELKA:
"To ale nemocnica nateraz odmieta. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra STANO
MAŤAŠOVSKÁ."
Petra STANO MAŤAŠOVSKÁ:
"Zmluva je uzavretá tak, že nemocnica by musela platiť škodu a taktiež aj ušlý zisk, čo je podľa nás
minimálne jeden milión eur a to by nemocnicu položilo na kolená."
M. KUKELKA:
"Bratislavský magistrát ale bude investora tlačiť k múru. Chce, aby zabezpečil pre ľudí prvé tri
hodiny parkovania bezplatne. Inak mu v Petržalke znemožní vyberať poplatky."
Ľubomír ANDRASSY:
"Nesúhlasíme s tým, aby investor ťahal elektrické káble cez pozemky mesta a z tohto titulu bude
musieť stavebný úrad Petržalky rozhodnúť o odstránení káblov a tým pádom nebude elektrická
prípojka k závorám."
M. KUKELKA:
"Oslovili sme aj konateľa spoločnosti, ktorá parkovné vyberá. Dušan BLATNER sa k prípadu
vyjadriť odmietol. Aktivisti chcú, aby parkovanie pred nemocnicami reguloval samostatný zákon.
Marián KUKELKA, RTVS."

