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Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

berie na vedomie 
 

plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1365/2013 bod 
1 až 6 zo dňa 12. 12. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMÁCIA 

Spoplatnenie parkovísk pred nemocnicou v m. č. Ružinov a Petržalka 
(uznesenie č. 1365/2013) 

 
 Spoplatnenie parkovísk pred nemocnicou v mestskej časti Ružinov a Petržalka je 
problém, ktorý vyvolal veľmi negatívne reakcie nielen zo strany bratislavskej verejnosti, 
pacientov, ktorí musia využívať služby poskytované odborným personálom oboch 
zdravotníckych zariadení, ale aj oficiálnych predstaviteľov miestnej samosprávy. 
Predstavitelia bratislavskej samosprávy (primátor M. Ftáčnik, riaditeľ KP Ľ. Andrassy) 
aktívne vstúpili do hľadania možného pozitívneho riešenia vzniknutej situácie z pohľadu 
pacienta, pričom je potrebné zdôrazniť, že mesto ako i príslušná mestská časť môže v celej 
tejto „kauze“ vystupovať, konať len v rámci zákonných kompetencií.  

Magistrát i stavebné úrady príslušných mestských častí aktívne konajú v oblasti 
nedodržania stavebného zákona (začaté správne konania, neohlásenie drobnej stavby, 
umiestnenie elektrických káblov na pozemkoch mesta v Petržalke), pri dodržaní požiadaviek 
vyplývajúcich z cestného zákona a dodržaní schválených dopravných projektov (prebieha 
kontrola z úrovne bratislavského magistrátu) a zároveň intenzívne komunikuje s nemocnicou, 
zástupcami odborárov pri hľadaní zákonných možností smerujúcich k zmene nastavených 
pravidiel plateného parkovania pre návštevníkov nemocníc (napr. poplatky za parkovanie po 
2, resp. 3 hodine, možnosť ukončenia koncesnej zmluvy).     

 
Rokovania mesta s dotknutými 
 Samospráva hlavného mesta SR od jesene roku 2013 intenzívne komunikuje 
s predstaviteľmi odborového zväzu Univerzitnej nemocnice Bratislava, signatármi otvoreného 
listu z 18. novembra 2013 v spojitosti s odmietnutím zavedenia plateného parkovania pred 
nemocnicami v Ružinove a Petržalke. Predstavitelia mesta rokovali o možnostiach riešenia 
vzniknutej situácie s vedením nemocnice (november, december 2013, január 2014) a tiež 
rezortu zdravotníctva (november, december 2013 – komunikácia, rokovania s ministerkou 
zdravotníctva). V mesiaci november 2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa KP so 
zástupcom prevádzkovateľa platených parkovísk, na ktorom mesto vyjadrilo svoj postoj 
k regulácii parkovania a zároveň požadovalo od koncesionára taký prevádzkový poriadok, 
ktorý by umožnil bezplatné parkovanie pacientov počas prvých 2 hodiny a za tretiu hodinu by 
bola cena maximálne 1 euro. Na stretnutí zaznela informácia o platných pravidlách, ktoré 
umožňujú bezplatné parkovanie len pre darcov krvi. Možnosť bezplatného parkovania majú aj 
zdravotné sestry počas nočných služieb. 

Bratislavská samospráva v téme platené parkoviská pred nemocnicami môže 
vystupovať len v rámci jej zákonných kompetencií. Ide hlavne o dodržanie stavebného zákona 
(kompetencia na úrovni mestských častí) a zákona o pozemných komunikáciách, cestného 
zákona (prenesený výkon štátnej správy na magistrát). Mesto a ani mestská časť nie je 
účastníkom zmluvného vzťahu medzi Univerzitnou nemocnicou Bratislava a koncesionárom 
spoločnosťou ZIPP-S (koncesná zmluva z decembra 2011), ktorý môže prevádzkovať 
parkoviská pred nemocnicami, preto ani nie je v možnostiach magistrátu či príslušného 
miestneho úradu vstupovať do týchto väzieb. Možnosti vypovedania zmluvy medzi 
nemocnicou a koncesionárom, analýza jej súladu so zákonom, zákonnosť výberového 
procesu, to sú oblasti, ktoré sú jednoznačne výlučnou kompetenciou nemocnice, respektíve jej 
zriaďovateľa rezortu zdravotníctva a žiadna samosprávna inštitúcia do tohto vzťahu nemôže 
vstupovať, nemá k dispozícii ani informácie na základe ktorých by ich mohla analyzovať.    
Záver: Predstavitelia samosprávy hlavného mesta i príslušných mestských častí od vzniku 
sporu aktívne komunikujú so všetkými dotknutými stranami. Bratislavský magistrát koná ako 



príslušný cestný správny orgán, miestny úrad mestskej časti ako dotknutý stavebný úrad. 
Samospráva nemá zákonnú možnosť vstúpiť do zmluvných vzťahov medzi univerzitnou 
nemocnicou a koncesionárom, nemá právo posudzovať ich zmluvné vzťahy, resp. zákonnosť 
procesu verejného obstarávania. Svojím postojom, krokmi aktívne podporila snahu riešiť 
vzniknutú situáciu v prospech parkovania pacientov.    
 
Vlastnícke vzťahy – Dopravné stavby 

Bratislavský magistrát v novembri 2013 vyhotovil analýzu aktuálneho vlastníckeho 
vzťahu k pozemkom (prerokovaná v Operatívnej porade primátora), na ktorých sa nachádzajú 
dopravné stavby, spevnené plochy – parkoviská. Na základe preverenia dokumentov je možné 
jednoznačne konštatovať, že dopravné stavby (spevnené plochy), parkoviská boli v minulosti 
kolaudované v prospech univerzitnej nemocnice. Parkovisko pred nemocnicou v Ružinove je 
kolaudované pre vlastníka – Univerzitná nemocnica Bratislava a obdobne aj parkovisko, 
spevnené plochy na parkovanie pred petržalskou nemocnicou na Antolskej sú kolaudované 
pre ten istý subjekt.  
Záver: Na základe preverenia dokumentov je možné konštatovať, že stavby existujúcich 
parkovísk, spevnených plôch určených na parkovanie jednoznačne patria Univerzitnej 
nemocnici Bratislava a dispozičné práva k nim hlavnému mestu SR nepatria. 
 
Vlastnícke vzťahy – Pozemky  
 Pri preverovaní vzťahov k pozemkom bolo odbornými útvarmi mesta potvrdené, že 
pozemky, na ktorých stoja dopravné stavby (dvojpodlažné parkovisko, spevnené plochy) 
v Petržalke sú jednoznačne vo vlastníctve hlavného mesta SR (LV č.1748). Pozemky v okolí 
ružinovskej nemocnice sú zapísané na LV č. 2866 pre vlastníka – Univerzitná nemocnica 
Bratislava, pričom od roku 1996 sa mesto domáha určenia vlastníctva k pozemkom, na 
ktorých sa dnes nachádzajú parkoviská (pred nemocnicou a taktiež pred zimným štadiónom). 
Súdny spor stále prebieha a preto nemocnica dnes vystupuje ako legitímny vlastník nielen 
dopravných stavieb, ale aj pozemkov pod nimi.  
Záver: Vlastnícke právo k pozemkom pri petržalskej nemocnici jednoznačne patrí hlavnému 
mestu SR, vlastnícke právo univerzitnej nemocnice k pozemkom pred ružinovskou 
nemocnicou je spochybnené, doposiaľ však nie je spor právoplatne ukončený. Primátor bude 
naďalej rokovať s vedením nemocnice (najbližšie 5. február) o možnostiach usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkom nachádzajúcich sa v širšom okolí nemocnice v Ružinove 
a Petržalke.   
 
Pravidla pre rozhodovanie cestného správneho orgánu  

Bratislavský magistrát v zmysle zákona o pozemných komunikáciách určuje dopravné 
značenie a rozhoduje o umiestnení dopravných zariadení na miestnych a účelových 
komunikáciách, pričom rozhodnutie správneho orgánu musí byť podporené súhlasným 
stanoviskom dopravného inšpektorátu príslušného policajného zboru. V rámci mesta 
rozhoduje o dopravných projektoch Komisia, ktorej rozsah pôsobností, právomoci definuje 
Štatút. Cestný správny orgán nie je zo zákona povinný, oprávnený skúmať vlastnícke práva 
k pozemkom, na ktorých sa nachádza verejná komunikácia, zisťuje len vzťah k predmetnej 
stavbe. Dopravné projekty sú posudzované z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, pričom podrobnosti, pravidlá definuje okrem zákona o cestnej premávke aj 
vykonávacia vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Súčasťou žiadosti 
o umiestnenie značky, zariadenia musí byť Projekt organizácie dopravy, ktorého súlad so 
zákonom je garantovaný autorizovaným projektantom, firmou. Určenie (nejedná sa o konanie 
v zmysle správneho poriadku) o použití dopravných značiek, zariadení sú zverejňované na 
oficiálnej internetovej stránke bratislavskej samosprávy. 



Záver: O osadení dopravných značiek, zariadení rozhoduje cestný správny orgán 
bratislavského magistrátu v prenesenom výkone štátnej správy (môže konať len v medziach 
zákona, vykonávacej vyhlášky), pričom k osadeniu značky, zariadenia je potrebný súhlas 
vlastníka komunikácie. V prípade parkoviska pred ružinovskou i petržalskou nemocnicou bol 
súhlas univerzitnej nemocnice preukázaný koncesnou zmluvou. Súhlas vlastníka pozemku sa 
v zmysle zákona nevyžaduje.   
 
Postup rozhodovania o nemocničných projektoch 

Zákon o pozemných komunikáciách neurčuje, kto môže byť žiadateľom o určenie 
dopravných značiek, zariadení na miestnych a účelových komunikáciách. Žiadateľom môže 
byť každý, ktorého činnosť si vyžaduje úpravu cestnej premávky na miestnych a účelových 
komunikáciách, napr. vlastník alebo správca komunikácie, správca inžinierskych sietí pri 
rozkopávke alebo uzávierke komunikácie, stavebník pri svojej stavebnej činnosti, žiadateľ 
o vyhradené parkovanie a pod.  

 
Nemocnica Ružinov 
Február 2012  

Doručenie žiadosti spoločnosti ZIPP-S s.r.o. o určenie použitia dopravných značiek, 
zariadení na parkovisku pred Nemocnicou Ružinov (areál FNsP Ružinov). So žiadosťou bol 
predložený projekt organizácie dopravy, ktorý riešil celkovú organizáciu dopravy na 
parkoviskách, vrátane vyznačenia parkovacích boxov, osadenie závor a spoplatnenie 
parkovania. Keďže dokumenty neboli podľa názoru cestného správneho orgánu úplné 
a dostatočné (napr. neriešenie podmienok prejazdu cez parkovisko), bol vydaný nesúhlas s 
použitím dopravných značiek a dopravných zariadení. 
Marec 2012 
  Komisia opakovane prerokovala doplnenú žiadosť o list vlastníctva k parkovisku, 
nakoľko však nebolo doplnené stavebné povolenie na rampy, neboli podľa názoru cestného 
správneho orgánu podklady naďalej úplné a dostatočné, preto bol opätovne vydaný nesúhlas 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení. 
August 2013 
  Spoločnosť ZIPP-S opakovane predložila na prerokovanie v Komisii doplnenú žiadosť 
o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na parkovisku pred 
nemocnicou v Ružinove. Žiadosť bola doplnená o kolaudačné rozhodnutie na parkoviská 
a oznámenie stavebného úradu MČ Ružinov, že na projektované stavebné úpravy, vrátane 
osadenia parkovacej technológie sa nevyžaduje stavebné povolenie. Na základe takto 
doplnených podkladov vydal cestný správny orgán  súhlas s použitím dopravných značiek 
a dopravných zariadení. 
November 2013  

Prevádzkovateľ parkoviska na základe reálnych poznatkov z prevádzky požiadal 
o úpravu projektu, ktorá súvisela so zmenou polohy závor. Išlo o umožnenie prejazdu medzi 
parkoviskami z dôvodu príjazdu záchranných vozidiel k heliportu. Z dôvodu zabezpečenia 
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky vydal cestný správny orgán  súhlas s použitím 
dopravných značiek, zariadení. 

 
 
 

Nemocnica Petržalka  
August 2013  

Komisia rokovala o žiadosti na určenie použitia dopravných značiek a dopravných 
zariadení na parkovisku pred Nemocnicou Sv. Cyrila a Metoda na ul. Antolská. Súčasťou 



žiadosti bol projekt organizácie dopravy, prevádzkový poriadok, list vlastníctva 
s kolaudačnými rozhodnutiami a taktiež stanovisko mestskej časti Petržalka týkajúce sa 
rekonštrukcie parkovísk na verejné platené parkoviská. Na základe podkladov vydal správny 
orgán súhlas s použitím dopravných značiek, zariadení do 31. 08. 2014. Dočasné povolenie 
súvisí s tým, že mestská časť vydala súhlas na rekonštrukciu parkovísk za účelom plateného 
parkovania len do uvedeného termínu.  
November 2013 

Na základe poznatkov prevádzky parkoviska žiadateľ predložil žiadosť o zmenu 
použitia dopravných značiek, zariadení na parkovisku, pričom cestný správny orgán súhlasil 
so zrušení vjazdu priamo z Antolskej a súpravou šírkových pomerov vjazdu na parkovisko 
pod terasou.  
December 2013, resp. január 2014 

Opätovne požiadal prevádzkovateľ parkoviska o zmenu projektu, pričom komisia  
súhlasila s vytvorením 6 boxov pre ŤZP osoby, avšak nesúhlasila s doplnením zákazu 
zastavenia a vyznačenia žltej čiary pre zabezpečenie prejazdnosti komunikácie.   

 

Sankcie za porušenie rozhodnutia  

Cestný správny orgán v zmysle § 22a písm. a) bod 6 cestného zákona uloží pokutu do 
33 190 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak zamení, 
pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, 
ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď 
sa cestný správny orgán dozvedel o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila 
svoju povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. 
Na základe medializovaných informácií o nerešpektovaní schválenej dokumentácie, odborní 
zamestnanci magistrátu vykonávajú v týchto dňoch kontrolu dodržania projektu a o záveroch 
bude verejnosť informovaná.  
Záver: Posudzovanie projektov súvisiacich z osadením dopravného značenia a dopravného 
zariadenia na parkoviskách pred nemocnicou v Ružinove i Petržalke prebehlo v súlade so 
zákonom a žiadateľ získal rozhodnutia na základe splnenia vyžadovaných zákonných 
náležitosti. Mesto dodatočne súhlasilo so zmenou schválenej dokumentácie a to preto, že išlo 
o umožnenie prejazdu vozidiel záchranných zložiek (Ružinov) či vytvorenie parkovacích 
miest pre ŤZP (Petržalka). Rozhodnutie v prípade petržalskej nemocnice je limitované 
termínom 31. 8. 2014.   
 
Stavebný zákon a správne konanie 

Zástupcovia bratislavskej samosprávy na základe zistení, že v prípade Petržalského 
i Ružinovského parkoviska pred nemocnicami boli k dopravným zariadeniam vedené 
elektrické prípojky, požiadali príslušné stavebné úrady, aby preverili či investor postupoval 
v súlade so zákonom. Na základe štátneho stavebného dohľadu v oboch prípadoch si investor 
nesplnil zákonnú povinnosť, neohlásil drobnú stavbu v zmysle zákona a preto stavebne úrady 
začali konanie o dodatočnom povolení či odstránení stavby. V prípade mestskej časti 
Petržalka je dôležité zvýrazniť, že elektrická prípojka bola kladená do pozemkov  mesta, na 
čo je potrebný súhlas samosprávy vyjadrený nájomnou zmluvou či vecným bremenom. 
Koncesionár takýmto súhlasom nedisponuje.  
Záver: Magistrát inicioval konanie všeobecných stavebných úradov (prenesený výkon štátnej 
správy v zmysle § 117 stavebného zákona a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC a podľa V. časti Štatútu hl. m. 
SR Bratislavy na mestské časti), ktoré šetrením zistili, že investor nedodržal pravidla 
definované zákonom a začali voči nemu správne konanie, ktorého výsledkom bude 
rozhodnutie o odstránení či dodatočnom povolení stavby. V petržalskom prípade je možné 



dodatočne povoliť umiestnenie káblov len so súhlasom vlastníka pozemku, ktorý je vyjadrený 
nájomnou zmluvou, ktorú schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva.  
 
Chronológia aktivít nemocnice 

Primátor M. Ftáčnik na základe uznesenia mestského zastupiteľstva požiadal riaditeľa 
univerzitnej nemocnice o poskytnutie základných informácií, ktoré sa týkajú zabezpečenia 
parkovacích plôch pred nemocnicou v Ružinove a Petržalke. Vedenie nemocnice poskytlo 
hlavnému mestu chronológiu všetkých krokov, aktivít, ktoré v tejto téme vykonalo bývalé 
i súčasné vedenie. Proces verejného obstarávania a podpis Koncesnej zmluvy o zabezpečení 
parkovacej plochy obstarávateľa a jej riadnej prevádzke a údržbe uzavrela nemocnica 22. 
decembra 2011 so spoločnosťou ZIPP-S, s.r.o. (Koncesná zmluva). Mesto bolo upovedomené 
o skutočnosti, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je možné sprístupniť len mená 
štatutárnych predstaviteľov, resp. odborných úsekov, ktoré zodpovedajú za obstarávanie či 
obsah zmluvy.  
 
18. marec 2011  
Nemocnica požiadala rezort zdravotníctva o súhlas na vykonanie verejného obstarávania, 
štatutár MUDr. J. Sabol – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický. 
 
31. marec 2011 
Vyhlásenie obstarávania, MUDr. J. Sabol – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický 
UNB. 
 
24. máj 2011 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický UNB. 
 
koniec mája 2011  
Minister zdravotníctva I. Uhliarik odvolal z funkcie riaditeľa nemocnice J. Sabola a poveril 
riadením nemocnice M. Bdžocha. 
 
9. august 2011 
Minister zdravotníctva I. Uhliarik vymenoval za riaditeľa nemocnice M. Buchu. 
 
6. december 2011  
Ministerstvo zdravotníctva vydalo súhlas na začatie verejného obstarávania. Tento krok 
podniklo vedenie rezortu aj napriek tomu, že 28. novembra vyhlásila vláda núdzový stav pre 
štrajk lekárov.    
 
22. december 2011  
Riaditeľ nemocnice podpísal koncesnú zmluvu, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2012. 
 
12. apríl 2012  
Vo funkcii riaditeľa univerzitnej nemocnice ukončil pôsobenie M. Bucha a za nového 
riaditeľa bol menovaný M. Bdžoch. 
 
 
17. apríl 2012  
Nemocnica požiadala Úrad pre verejné obstarávanie o kontrolu súťaže, pričom začiatkom 
augusta bola zaslaná UVO prvá urgencia požadujúca konanie úradu a v novembri druhá.  
6. december 2012 



Vedenie nemocnice opätovne žiada UVO o konanie a zároveň podáva podnet na prokuratúru, 
pričom 18. decembra bolo doručené stanovisko prokuratúry, v ktorom sa konštatuje, že pri 
verejnom obstarávaní nebol porušený zákon.    
 
16. máj 2013 
Úrad pre verejné obstarávanie považuje súťaž za zákonnú a koncesná zmluva je platná. 
Obdobne aj odborné útvary rezortu zdravotníctva po právnej analýze procesu obstarávania 
konštatovali, že zmluva bola uzavretá v súlade so zákonom a je platná (september 2013).  
 
Záver:  Podľa vyjadrení súčasného vedenia Univerzitnej nemocnice v Bratislave v minulosti 
nebol dôvod prenechať koncesionárovi parkovacie plochy za účelom regulácie parkovania. 
Režimovanie parkovania z hľadiska lepšieho využitia existujúcich plôch zo strany pacientov 
či zamestnancov, mohla robiť  totiž nemocnica vo vlastnej réžii. Nemocnica však nemá 
relevantný právny dôvod vypovedať platnú zmluva. V prípade, že by zmluva nebola plnená 
alebo by došlo k jej vypovedaniu, hrozí povinnosť platiť ušlý zisk a náhradu škody minimálne 
vo výške milión eur. Vedenie nemocnice rokuje s koncesionárom o otázkach zmeny pravidiel, 
minimálne v tom, aby mohli na parkoviskách bezplatne parkovať hendikepovaní občania, 
počas noci zamestnanci a taktiež o možnostiach úpravy cenového poriadku pre ostatných 
pacientov (bezplatné parkovanie počas prvých dvoch hodín).  

 
Uznesenie č. 1365/2013 bod 1 až 6 zo dňa 12. 12. 2013 

 
Informácia o postupe hlavného mesta SR Bratislavy v prípade spoplatnených parkovísk pred 
nemocnicou v mestskej časti Bratislava-Ružinov a nemocnicou v mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
Mestské zastupiteľstvo  

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. o vypracovanie právnej analýzy, ktorá posúdi platnosť zmluvy medzi Univerzitnou 
nemocnicou a koncesionárom (spoločnosťou, ktorá spoplatnila parkoviská), keďže neexistuje 
platná nájomná zmluva na predmetné pozemky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
Univerzitnou nemocnicou. 
Plnenie: Splnené čiastočne. Mesto nemá právny titul na vypracovanie právnej analýzy, ktorá 
by posúdila platnosť zmluvy medzi Univerzitnou nemocnicou a koncesionárom. Na základe 
právneho posúdenia útvarmi magistrátu je možné konštatovať, že k vydaniu súhlasu v zmysle 
zákona o pozemných komunikáciách s umiestnením dopravných značiek a dopravných 
zariadení, nie je potrebný súhlas vlastníka pozemku.  
2. aby bezodkladne dal pripraviť materiál, kde navrhne riešenie na usporiadanie vzťahu 

k predmetným pozemkom. 
Plnenie: Plní sa. Prebiehajú rokovania medzi odbornými útvarmi magistrátu a univerzitnej 
nemocnice o usporiadaní vzťahov k pozemkom nachádzajúcich sa v širšom okolí nemocníc.  
 
3. aby ako vlastník pozemkov, na ktorých stojí parkovisko pred nemocnicou na Antolskej 
ulici v mestskej časti Bratislava-Petržalka, dal zamietavé stanovisko k umiestneniu elektrickej 
prípojky na rampy parkoviska alebo inej bariéry pri vchode na parkovisko. 
 
Plnenie: Plní sa. Mesto ako vlastník pozemkov pred nemocnicou v Petržalke môže vydať 
súhlas na umiestnenie elektrických káblov len nájomnou zmluvou, ktorú schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo.  



 
4. aby vykonal potrebné kroky na odstránenie už položených elektrických prípojok a rámp 
umiestnených na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Plnenie: Splnené čiastočne. Mesto požiadalo stavebné úrady príslušných mestských častí, aby 
vykonali štátny stavebný dohľad a v prípade umiestnenia elektrických prípojok v rozpore so 
zákonom začali správne konanie o dodatočnom povolení, resp. odstránení stavby.  
 
5. aby vykonal potrebné kroky na odstránenie všetkých zábran (kovové stĺpiky, žlté čiary) 
pozdĺž nemocnice, ktoré sú umiestnené  na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Plnenie: Na pozemkoch mesta neboli umiestnené žiadne zábrany s výnimkou stĺpikov, ktoré 
bránia parkovaniu áut na chodníku. Mesto vykonalo kontrolu dodržania pravidiel schváleného 
dopravného projektu a v týchto dňoch posudzuje súlad rozhodnutia s reálnym stavom pred 
oboma nemocnicami.   
 
6. aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o stave parkovania 
pred nemocnicou na Antolskej ulici v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Plnenie: Splnené. Informácia je predložená na rokovanie januárového mestského 
zastupiteľstva. 
 
 


