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Petržalčania nechceli mať v susedstve odťahovaciu službu, tak musela odísť.  

BRATISLAVA. Kým doteraz si v Bratislave vodiči našli svoje odtiahnuté auto za Mostom SNP v 
Petržalke, už na jar si poň zrejme budú chodiť na parkovisko pred Parkom kultúry a oddychu (PKO).  

Súkromná odťahovka Car Towing sa z Macharovej ulice v Petržalke bude musieť odsťahovať do 
polovice apríla. Mestská časť sa so súkromnou firmou dohodla na predčasnom ukončení nájmu.  

"Ľuďom z lokality sa nepáči, že odťahovacia služba popod ich okná dováža na parkovisko autá, ale 
aj to, že na ňom nemôžu parkovať oni," vysvetľuje hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová. 
Parkovisko je pri vysokých bytovkách, na druhej strane je železnica a Most SNP.  

Pri PKO budú aj vraky  

Car Towing niekoľko rokov odťahuje zle stojace autá z uličiek Starého Mesta, od januára vozí autá 
už aj pre dopravný podnik, čiže z ciest prvej a druhej triedy po celom meste.  

"Do budúcnosti je pripravovaná úprava parkoviska pri PKO, v súčasnosti sa pracuje na projektovej 
dokumentácii," vraví hovorkyňa Starého Mesta Alexandra Obuchová.  

Nové parkovisko si má podľa Obuchovej nájsť firma. To pred PKO podľa nej na úplnú prevádzku 
nebude kapacitne stačiť. Môže sa teda stať, že autá budú končiť na dvoch miestach.  

Dopravný podnik odkázal všetky otázky o novom parkovisku na Car Towing.  

"Rokujeme o konkrétnom novom odstavnom mieste," vraví konateľ firmy Radovan Valent.  

Parkovisko pred PKO je dnes verejné, zmestí sa tam zopár desiatok áut. Odťahovka tam má voziť 
zle parkujúce autá, ale aj vraky, ktoré dlhodobo blokujú chodníky či parkoviská.  

Vyššia cena vyšla zo súťaže  

Od januára odťahuje Car Towing pre dopravný podnik aj Staré Mesto za paušálny poplatok 99 eur. 
V minulosti vodiči platili o pár eur menej.  

Najvyšší súd poplatok použitý na všetky autá rovnako spochybnil. Vraví, že poplatok by mal 
zohľadňovať reálne náklady na odtiahnutie.  

Sumu 99 eur určili podľa Starého Mesta a dopravného podniku na základe verejnej súťaže. "V 
zákone nie je definované, akým presným spôsobom sa majú tieto náklady vypočítať," vraví Obuchová.  

"Výška paušálneho poplatku bola výsledkom verejného obstarávania ako spriemerovaná cena za 
predpokladaný počet odtiahnutí v danom roku," dopĺňa hovorkyňa dopravného podniku Adriana 
Volfová. Tých bolo pre dopravný podnik minulý rok 4800.  

Do súťaže vypísanej dopravným podnikom sa prihlásila ešte jedna firma, v Starom Meste súťažil 
Car Towing sám.  
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