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Vec

Petícia za vybudovanie parkovacích miest pre obyvateľov bytových domov na
ulici Sladovnícka 4 – 9 - odpoveď
Dňa 12. 05. 2018 bola doručená na Mesto Trnava petícia „Petícia za vybudovanie
parkovacích miest pre obyvateľov bytových domov na ulici Sladovnícka 4 – 9“.
Predmetná petícia je považovaná za bežnú petíciu, pri ktorej počet podpisov nemá právne
účinky.
Na základe § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) sa v petícii určí osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich
zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy (ďalej len „zástupca“). V predloženej petícii
nebolo explicitne uvedené, kto má byť zástupcom, pretože členovia petičného výboru výslovne
neurčili konkrétnu osobu na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ale vzhľadom na
skutočnosť, že z 3 osôb, ktoré podali petíciu bola uvedená Lucia G., ktorá sa tiež v petícii
nachádza na prvom mieste a ktorá uviedla v petícii svoje meno, priezvisko, adresu pobytu aj
podpis, môže byť v tejto súvislosti považovaná za zástupcu a orgán verejnej moci jej môže
adresovať potrebné písomnosti. Z tohto dôvodu je odpoveď na petíciu zaslaná tejto osobe.
Mesto Trnava v súčasnej dobe nevyhradzuje parkovacie miesta pre obyvateľov bytových
domov. Mesto Trnava považuje všetky parkovacie miesta na jeho území za verejne prístupné
a teda ,,patriace všetkým“. Mesto Trnava v súčasnej dobe povoľuje vyhradenie parkovacieho
miesta len pre osoby zdravotne ťažko postihnuté, ktoré dostali príspevok na kúpu motorového
vozidla alebo majú kompenzované zvýšené výdavky s prevádzkou motorového vozidla.
O príspevkoch alebo kompenzáciách rozhoduje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Osadenie
takéhoto dopravného značenia si rieši žiadateľ na vlastné náklady.
Osadenie požadovaných dopravných značiek ,,zákazovej značky s dodatkovou tabuľou
okrem nájomníkov“ by bolo ťažko kontrolovateľné a teda málo účinné.
Mesto Trnava v súčasnej dobe spracováva projekt vybudovania riadnych parkovacích
miest pred bytovým domom Sladovnícka 4 – 9 s pokračovaním pred bytovým domom
Sladovnícka 10 – 12. V ďalšej etape bude Mesto Trnava spracovávať projekt pre vybudovanie
parkovacích miest na celom sídlisku Ľudmily Podjavorínskej.
Mesto Trnava v súčasnej dobe pracuje aj na návrhu všeobecne záväzného nariadenia,
ktorého úlohou bude zaviesť regulované parkovanie na všetkých sídliskách v meste.
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Ako prvá lokalita na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bola vybraná lokalita sídliska
Ľudmily Podjavorinskej.
Tieto opatrenia vychádzajú z koncepcie rozvoja statickej dopravy v Meste Trnava.
K spusteniu regulovaného parkovania v danej lokalite dôjde až po vybudovaní
parkovacích miest a ich vyznačení, kde je potrebné aby boli schválené finančné prostriedky
na ich realizáciu. Ďalej je potrebné schválenie všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom bude
nastavený systém regulovaného parkovania.

S pozdravom

JUDr. Peter Bročka LL. M. v. r.
primátor mesta
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