Petržalčania zatiaľ na parkovisku odťahovky na Macharovej neparkujú
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Odťahovka mala do 15. apríla vypratať pozemok s parkovacími miestami na Macharovej ulici a
premiestniť sa na parkovisko pri PKO.
BRATISLAVA. Petržalka plánuje zriadiť 100 parkovacích miest Macharovej ulici, ktoré vzniknú na
ploche využívanej odťahovou službou. Petržalčania tu však zatiaľ parkovať nemôžu.
Po tom, ako sa vedeniu Petržalky podarilo dohodnúť na predčasnom ukončení nájmu pozemku s
parkovacími miestami so spoločnosťou Car Towing s.r.o., spoločnosť priestory nevypratala.
Ako agentúru SITA informovala petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová, pri kontrole zistila
samospráva, že pozemok na Macharovej, ktorého prenájom bol ukončený dohodou oboch zmluvných
strán, ešte stále nie je vyprataný.
Mestská časť riešila situáciu podľa Platznerovej obratom a spoločnosti Car Towing zaslala výzvu
na okamžité vypratanie pozemku.
"Na jej základe požiadala spoločnosť o podpis dodatku k uzavretej dohode, v ktorom je lehota na
vypratanie predĺžená do 15. mája. Mestská časť v súčasnosti zvažuje, že pristúpi k podpisu dodatku
za podmienky, že 5. mája bude pozemok s parkovacími miestami sprístupnený verejnosti a zároveň
zvažuje aj ďalšie možné právne kroky," informovala Platznerová.
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O dohode vedenia Petržalky so spoločnosťou Car Towing s.r.o., na predčasnom ukončení nájmu
pozemku s parkovacími miestami informovala agentúra SITA 3. februára. Spoločnosť využívala tento
priestor pre svoju odťahovú službu.
Zmluvu so spoločnosťou uzavrelo bývalé vedenie Petržalky v roku 2009 a mala sa skončiť tento
rok v júni. Napokon sa skončila 31. marca, po ktorom mal nájomca pôvodne 15 dní na vypratanie
priestoru.
"Obyvateľom lokality sa nepáči, že odťahová služba popod ich okná dováža na parkovisko autá,
ale ani to, že na ňom nemôžu parkovať oni. Lokalita pritom naozaj mimoriadne trpí nedostatkom
parkovacích miest, pretože v tamojších uliciach často stávajú aj autá, ktorých majitelia dochádzajú do
Digital parku, Auparku či do Starého Mesta," povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan a dodal, že
predchádzajúce zastupiteľstvo síce schválilo zámer vybudovať na tomto mieste osvetlené parkovisko
pre verejnosť, avšak zároveň neodsúhlasilo vyčlenenie peňazí na jeho vybudovanie a tento projekt sa
neuskutočnil.

