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Oznámenie výsledku prešetrenia petície (PET- 4 - 2020 )
Mestu Prešov bola dňa 27.05.2020 doručená petícia za zrušenie VZN o platenom
parkovani v obytných zónach mesta Prešov.
Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petfcie a príslušnosť na
vybavenie pet!cie upravuje zákon Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia zákona o sťažnostiach.
Podľa § Se zákona o petičnom práve, ak je predmetom petfcie činnosť orgánov územnej
samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriad'ovatel'om je
orgán územnej samosprávy,
petlclu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.
Predmetom petícle je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupitel'stva.
Subjektom oprávneným vybaviť petfciu je Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov.
Petfciu za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov

s textom

"My nižšie podpísaní občania mesta Prešov, žiadame primátorku mesta Prešov a Mestské
zastupite/'stvomesta Prešov, zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 13/2019
o dočasnom parkovanI motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
na územf mesta Prešov" podpísalo 3395 občanov, čo je dokladované na 255 kusoch petičných
hárkov, z čoho 145 kusov tvoria online petičné hárky a 110 kusov tvoria fyzicky podpísané
petičné hárky. Podpísaní pod peticiou boli väčšinou obyvatelia s trvalým pobytom v meste
Prešov.
Dňa 27. 05. 2020 Mestské zastupitel'stvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prešov Č. 3/2020, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Prešov Č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácii na územi mesta Prešov (ďalej VZN). Schválením tohto dodatku
č. 3/2020 k VZN 13/2019 sa (okrem iného) posunula účinnosť predmetného VZN na deň
1. januára 2021. Z toho vyplýva, že zavedenie systému regulovaného parkovania v jednotlivých
zónach sa posúva na začiatok roka 2021, pričom sa v prvom kroku uvažuje so zavedením
systému v centre mesta a v lokalite Táborisko.
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Primárnym ciel'om pripravovanej regulácie statickej dopravy je zavedenie poriadku do
parkovania vozidiel v centre mesta a pri bytových domoch v sfdliskových lokalitách mesta.
Systém by mal predovšetkým zvýhodniť obyvatel'ov mesta na úkor služobných vozidiel a
motoristov, ktorí do mesta prichádzajú za prácou, či na návštevu a v snahe vyhnúť sa plateniu
zaberajú parkovacie miesta domácich, Volajú po tom samotní obyvatelia mesta, hlavne
oz oblastí, ktoré sú denne zaťažované parkovanIm vozidiel návštevníkov - v bllzkostl úradov,
nemocnice či zdravotníckych zariadení, ako aj obyvatelia sldllsk, ktor! pociťujú problémy
s parkovaním najmä v nočných hodinách z toho dôvodu, že byty na sídllskách sú často
prenajímané niekoľkým študentom, čí pracujúcim s niekol'kými vozidlami.
Regulácia statickej dopravy bude výhodou pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prešov,

ktor! jedin! budú mať nárok na rezidentskú parkovaciu kartu. Okrem toho občania 5 trvalým
pobytom v meste Prešov, ktorí nebývajú pri bytových domoch v sídliskových lokalitách, budú
mať v zmysle VZN výhodu 50 % zl'avy na parkovné buď formou jednorazovej platby alebo
ročnejparkovacej karty.
Mestské zastupltel'stvo mesta Prešov na svojom 13. zasadnut! dňa 24,6,2020
prerokovalo"Petíciu na zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov"
a uznesením č, 393/2020 jej nevyhovelo .
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