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Oznámenie výsledku prešetrenia peticie (PET- 4-2020)
Mestu Prešov bola dňa 27.05.2020
parkovanl v obytných zónach mesta Prešov.

doručená

petícia za zrušenie VZN o platenom

Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície a príslušnosť na
vybavenie petlcie upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskorších
predpisov, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia zákona o sťažnostiach.
Podľa § Se zákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej
samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovatel'om je
orgán územnej samosprávy, petlciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.
Predmetom petfcie je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupitel'stva.
Subjektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov.
Petíciu 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
zastupiteľstvo mesta Prešov, zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1312019
o dočasnom parkovanl motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
na územi mesta Prešov" podpisalo 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 petlciou 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 sídliskových 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 samotn! obyvatelia mesta, hlavne
·z oblasti, ktoré sú denne zaťažované parkovaním vozidiel návštevníkov - v blizkostí úradov,
nemocnice či zdravotníckych zariadení, ako aj obyvatelia sídlisk, ktorí pociťujú problémy
s parkovaním najmä v nočných hodinách z toho dôvodu, že byty na sldliskách sú často
prenajlmané niekol'kým študentom, či pracujúcim s niekol'kými vozidlami.
Regulácia statickej dopravy bude výhodou pre obyvatel'ov s trvalým pobytom v meste Prešov,
ktorí jedin i budú mať nárok na rezidentskú parkovaciu kartu. Okrem toho občania s 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
ročnej parkovacej karty.
Mestské zastupltel'stvo mesta Prešov na svojom 13. zasadnutr dňa 24.6.2020
prerokovalo "Petíciu na zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov"
a uznesenim č. 393/2020 jej nevyhovela .
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85/1990 Zb.

systému použitého na podporenie petície.
(7) Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom
sídle, 2c] ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, 2 d) ak to technické podmienky
umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Povinnosti podľa osobitných
predpisovz•] nie sú prvou vetou dotknuté.

§ 5a

Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju
do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel, postúpi na rozhodnutie Úradu
vlády Slovenskej republiky. 2 ~ Ten do desiatich pracovných dní od jej doručenia určí, ktorý orgán
verejnej moci má petíciu alebo jej časť vybaviť alebo rozhodne , že petíciu vybavi sám.
§ 5b

Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti. orgán verejnej moci oznámi
zástupcovi alebo osobe, ktorá petíciu podala, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri
hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť v periodickej tlači alebo ostatných hromadných
informačných prostriedkoch.
§ 5c

Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho
orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný
orgán územnej samosprávy.3)
§ 5d
(l) Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci
s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Ak
v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na prerokovanie najviac ďalšie dve
osoby.
(2) Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v odseku l
prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000
osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, 3•) ktorej bola petícia
určená .

(3) Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu
samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť
vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.

(4) Orgán verejnej moci nie je povinný
rozsahu.
(5) Ustanovenia odsekov l až 4 sa
Slovenskej republiky.

prerokovať

nevzťahujú

petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom

na Národnú radu Slovenskej republiky a vládu

§6

Ak vzišla petícia zo zhromaždenia, 4]platia pre ňu ustanovenia§ l až 3 a 5 tohto zákona s tým, že
musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; petičným
výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

