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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. A.

schvaľuje

pripojenie sa hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k iniciatíve Bratislavského
samosprávneho kraja zorganizovať odbornú verejnú konferenciu k zámeru Vlády SR realizovať
výstavbu novej nemocnice v Bratislave,

A. B.

ukladá

riaditeľovi magistrátu
pripraviť a na rokovanie mestského zastupiteľstva predložiť informáciu o zámere realizovať výstavbu
novej nemocnice v Bratislave a návrh stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k tomuto zámeru
s dôrazom na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Bratislavy

Termín: 26.3.2015

Dôvodová správa
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje výstavbu novej univerzitnej
nemocnice v Bratislave. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 11.6.2014
uznesením č. 296/2014 schválila materiál Návrh Štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej
lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej
nemocnice v Bratislave - súhrnná správa. Materiál bol prerokovaný a schválený ako
utajovaný. Verejnosť sa s materiálom mala možnosť oboznámiť až v januári 2015. Utajenie
materiálu na webovej stránke Vlády SR bolo zrušené listom č. 1181/148/2015 zo dňa
14.1.2015. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo štúdiu uskutočniteľnosti na svojej
webovej stránke dňa 9.1.2015. Dňa 16.1.2015 zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR vo
Vestníku verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazku
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej
nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre výučbu. Obstarávanie sa má uskutočniť
formou súťažného dialógu. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť v súťažnom dialógu
uplynie dňa 27.2.2015.
Navrhuje sa, aby samospráva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaoberala
zámerom výstavby novej nemocnice v Bratislave a zaujala k tomuto zámeru stanovisko. Nová
nemocnica by mala byť postavená formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Nová
nemocnica by mala byť postavená v areáli bývalej Vojenskej nemocnice na Patrónke a mala
by nahradiť doterajšiu Univerzitnú nemocnicu v Bratislave – nemocnica Ružinov, nemocnica
na Kramároch, nemocnica na Mickiewiczovej. V novembri 2014 sa uskutočnilo povinné
hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Uvedený zámer sa dotkne zdravotnej starostlivosti poskytovanej obyvateľom Bratislavy a jej
dostupnosti v rámci mesta a bude mať dopad aj na dopravnú situáciu v meste. Podľa § 4 ods.
3 písm. h) zákona č. 269/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec pri
výkone samosprávy „utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti“.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 20.2.2015
schválilo uznesenie, ktorým poverilo riaditeľa Úradu BSK zorganizovať odbornú verejnú
konferenciu k zámeru Vlády SR realizovať výstavbu novej nemocnice v Bratislave. Navrhuje
sa, aby sa hlavné mesto SR Bratislava pripojilo k samosprávnemu kraju a spolu s ním
zorganizovalo odbornú verejnú konferenciu. Zároveň sa navrhuje, aby magistrát
prostredníctvom svojich odborných útvarov pripravil pre poslancov zastupiteľstva podrobnú
informáciu o navrhovanom zámere vlády a návrh stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy
k tomuto zámeru tak, aby sa týmto stanoviskom mohlo zastupiteľstvo zaoberať na svojom
marcovom zasadnutí.

