AUTÁ DO PETRŽALKY ZVÁŽAJÚ NA ZÁKLADE NOVEJ ZMLUVY
(28.01.2013; Televízna stanica STV 2; Regionálny denník; 17.30; por. 11/14; R)

Matúš JACO, moderátor:
"Do redakcie nám napísal obyvateľ bratislavskej Petržalky, ktorému sa nepáči, že súkromná
odťahová služba vozí autá na tamojšie parkovisko. A to aj napriek tomu, že zmluva medzi ňou
a Starým Mestom vypršala na konci minulého roka. Na problém sa bližšie pozrela Kristína
REHORČÍKOVÁ."
Kristína REHORČÍKOVÁ, redaktorka:
"Nášho diváka potešila informácia v novinách, že odťahová služba už nebude privážať autá na
parkovisko na Macharovej ulici v Petržalke, keďže je vypršala zmluva s mestom. Dnes však
odtiahnuté autá do Petržalky opäť privážajú."
Z listu sťažovateľa:
"V skutočnosti zmluvy vypršala 31.12.2012. Odťahovacia služba po tomto termíne prestala
dovážať odtiahnuté autá. V týchto dňoch opäť začali a dovážajú ďalšia a ďalšia autá."
K. REHORČÍKOVÁ:
"Zástupcovia odťahovej služby nám potvrdili, že zmluvu majú obnovenú. Konkrétne s mestskou
časťou Staré Mesto. To nám túto informáciu potvrdilo."
Tomáš HALÁN, hovorca MČ Bratislava - Staré Mesto:
"Pôvodná zmluva platila do konca minulého roka. Staré Mesto urobilo nové verejné obstarávanie.
Zmluva je zavesená na webovej stránke mestskej časti. Bola tam umiestnená 15. januára s platnosťou
nasledujúci deň, to znamená od 16. januára má bratislavská časť Staré Mesto opäť zmluvný vzťah
s firmou Car Towing."
K. REHORČÍKOVÁ:
"Staré Mesto vybralo firmu verejným obstarávaním. Tá musela spĺňať viaceré technické
požiadavky."
T. HALÁN:
"Jednou z týchto podmienok bolo, aby firma preukázala, že má priestor v dostatočnej vzdialenosti
od Starého Mesta, kde bude uskladňovať alebo dočasne odvážať autá, ktoré boli odtiahnuté zo
Starého Mesta."
K. REHORČÍKOVÁ:
"Miesto, kam firma odtiahnuté autá dovezie, mestská časť neurčuje. Odváža ich do Petržalky,
s ktorou preto tiež musí mať zmluvný vzťah. Túto zmluvu podpísalo ešte bývalé vedenie mestskej
časti."
Mária GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava - Petržalka:
"Fakt je taký, že zmluva je vypovedaná, ale firma, podnikateľ ju dal na súd. Je platná do 30. júna
2014."
K. REHORČÍKOVÁ:
"Ak súd nerozhodne inak, odťahová služba bude môcť autá voziť do Petržalky ešte vyše roka."

