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Dôvodová správa 
-----------------------------   

 

V súlade s § 5d, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve predkladám na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, dňa 6. júla 2016 prerokovanie: 

Petície proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín, podanej dňa 31.mája 

2016 , v písomnej podobe - formou petičných hárkov a v elektronickej podobe na CD nosiči.  

 

Mesto Trenčín prijalo petíciu v súlade s § 5 zákona o petičnom práve. 

 

Písomná petícia, podaná formou petičných hárkov s celkovým počtom 255 petičných hárkov 

obsahovala celkom  4081 podpisov. Počet platných podpisov v súlade s petičným zákonom  bolo 

celkom 2933. Počet neplatných podpisov bolo celkom  1148 ( neplatnosť podpisov  z dôvodu neúplných 

adries, v rozpore s § 5 zákona o petičnom práve ) 

Počet platných podpisov občanov s pobytom v Trenčíne: 2074 

Počet platných podpisov občanov s pobytom mimo územia Trenčín: 859 

 

Petícia podaná v elektronickej podobe na CD nosiči: 

 

Elektronická petícia je neplatná, nakoľko nebola podaná v súlade s § 4 ods.3  zákona č. 85/1990 Zb., 

keď neobsahovala úplnú adresu pobytu jednotlivcov, ktorí petíciu podporili, ani adresu elektronickej 

pošty, ktorá má slúžiť na to, aby bolo možné overiť reálnosť podporovateľa petície a ďalej elektronická 

petícia neobsahovala elektronický podpis jednotlivcov, ktorí petíciu podporili. 

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o petičnom práve – formou osobitného informačného systému nie je 

možné v súčasnosti elektronickú petíciu podporiť, nakoľko v zmysle § 4a ods. 2 zákona o petičnom 

práve petičný systém musí mať platné osvedčenie o atestácii. V súlade s § 4a ods. 1 v spojitosti s § 9b 

ods.1 zákona o petičnom práve požiadavky na tento petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob 

identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii budú ustanovené vyhláškou Úradu 

vlády SR vydanej do 31.12.2016. 

 

V petícii sa uvádza: „My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame aby sa zavedenie parkovacích zón 

s plateným parkovaním obmedzilo  výhradne na centrum mesta Trenčín tak aby boli pre obyvateľov 

s trvalým pobytom v meste Trenčín vytvorené úseky s vyhradeným rezidenčným parkovaním a aby 

suma prvej parkovacej karty na byt nebola vyššia ako 5 Eur na jeden rok. 

Žiadame aby bolo parkovanie motorových vozidiel v častiach mesta Trenčín, ktoré netvoria centrum 

mesta (sídliská, obytné štvrte), bezplatné a aby boli všetky činnosti súvisiace s parkovaním v meste 

Trenčín výhradne pod správou mesta Trenčín a jeho príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, bez 

účasti obchodných spoločností. 

 



 

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva aby pred schvaľovaním všeobecne záväzného 

nariadenia týkajúceho sa statickej dopravy a celkovej parkovacej politiky mesta Trenčín požadovali 

splnenie požiadaviek uvedených v tejto petícií.“ 

 

Vybavenie petície v súlade s § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve  :  

 

1. Parkovací systém a prevádzkovanie parkovísk na miestnych komunikáciách bude podľa upraveného 

návrhu VZN č. 10/2016 zabezpečovať priamo Mesto Trenčín vo vlastnom mene a na vlastný účet. 

 

2. Parkovanie na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať Mesto Trenčín. Trenčianska parkovacia 

spoločnosť, a. s. bude prevádzkovať len niektoré súkromné parkoviská. 

 

3. Navrhnutý rozsah regulácie parkovania (6 pásiem) vychádza z poznania dopravnej situácie v meste 

Trenčín. Nedostatok parkovacích miest sa prejavuje počas dňa v centre mesta a jeho širšom okolí, v 

noci na sídliskách. Práve spoplatnenie má svojím regulačným efektom prispieť k zlepšeniu situácie v 

centre i na sídliskách. Podľa navrhnutého mechanizmu sú práva rezidentov riešené tak, že v centre 

môžu na základe parkovacej karty parkovať iba rezidenti centra mesta. Ostatní návštevníci musia za 

parkovné platiť podľa stanovenej hodinovej sadzby. Na sídliskách sú navrhnuté tzv. "dlhodobé 

parkoviská", ktoré majú zabezpečiť zníženie dopytu po parkovacích miestach v blízkosti bytových 

domov.  Požiadavke spoplatnenia výhradne centra mesta nie je vyhovené z vyššie uvedených dôvodov. 

Máme za to, že práva rezidentov sú zabezpečené a to napriek tomu, že nie sú vyhradené parkovacie 

miesta pre rezidentov.  

 

4. Cenová politika bola prepracovaná na základe doručených pripomienok od občanov. Ceny 

parkovacích kariet pre rezidentov boli znížené. Došlo aj k odstráneniu rozdielov v cene parkovacej karty 

pre súkromné vozidlo rezidenta a karty pre iné vozidlo používané na súkromné účely. Cena prvej 

parkovacej karty do 5 eur/rok nemá regulačný charakter, tzn. nemotivuje držiteľa vozidla k obmedzeniu 

využívania verejného priestranstva. 

 

5. Vedenie mesta i poslanci MsZ prehodnotili pôvodný návrh VZN č. 10/2016. Prepracovaný návrh bol 

zverejnený  dňa 20. 6. 2016. 

 

Písomná odpoveď vybavenia petície bude zaslaná v zákonom stanovenej lehote, do 30 pracovných dní 

od doručenia petície.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

1. berie na vedomie   

obsah „Petície proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín“, ktorá bola mestu  

Trenčín doručená dňa 31.05.2016  

 

2. konštatuje, že 

a) „Petíciu proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín“ prerokovalo, 

b) písomná odpoveď vybavenia „Petície proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta 

Trenčín“ bude zaslaná v zákonom stanovenej lehote, do 30 pracovných dní od doručenia petície, t.j. do 

13.07.2016.  

 


