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Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trenčíne podl'a § 28 ods. 1'~ák~Č:lš3/200 1 . z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre '') wd~va
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upozornenie prokurátora

na odstránenie nečinnosti v súvislosti s doposial' neprijatým všeobecne záväzným nariadením
o úprave organizácie a regulácii parkovania motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách v zmysle § 6a ods. 1, ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).

Odôvodnenie:

Základným poslaním prokurátora je zabezpečovať dodržiavanie zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov. Prokurátori sú povinní urobiť opatrenia na
odstránenie porušenia zákonnosti bez ohľadu na to, kto ju porušil; ako aj na obnovu
porušený ch práv. Ustanovenie § 10 Zákona o prokuratúre dáva prokurátorovi právomoc
preskúmavať zákonnosť všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných
nariadení obcí, smerníc, úprav, uznesení a iných právnych aktov vydávaných orgánmi
verejnej správy, ako aj preskúmavať zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy
v jednotlivých veciach.

Na písomný dopyt tunajšej prokuratúry vo vzťahu k preskúmaniu všeobecne záväzného
nariadenia o úprave organizácie a regulácii parkovania motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách prijatého v zmysle zákona Č. 135/1961 Z. z. o pozenmých komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Cestný zákon") bolo z prípisu Mesta
Trenčín zistené, že mesto Trenčín má spoplatnené úseky miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne schválilo dňa 23.10.2008 uznesením Č. 359 založenie akciovej spoločnosti
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Mesto Trenčín je 100 % - tným akcionárom
v spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Mesto Trenčín a Trenčianska
parkovacia spoločnosť uzatvorila dňa 30.06.2009 zmluvu o nájme parkovísk Č. 48/2009.
Mesto Trenčín však predmetné všeobecne záväzné nariadenie o úprave organizácie a regulácii
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parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zmysle zákonnej úpravy
schválené nemá.

Od 01.12.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2013 Z. z., ktorým sa mení a doplňa
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony.

Článkom VI. zákona č. 388/2013 Z. z. bol zmenený a doplnený aj zákon č. l3 5/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, konkrétne ust.
§ 6a.

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií
vykonávajú v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona obce ako prenesený výkon štátnej správy.
Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie
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dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci
preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych
komunikácií a účelových komunikácií.

Podľa § 6a ods. l cestného zákona na účely organizovania dopravy na území obce
moze obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len "parkovacie miesta"), ak sa tým neohrozí
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia
byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom
nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za
dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a
spôsob preukázania jej zaplatenia.

Podľa § 6a ods. 2 cestného zákona prevádzkou parkovacích miest podľa odseku l
môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. 5 písm. d). Na úpravu vzťahov
medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis. 2s) Ak prevádzku
parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné
nariadenie obce podľa odseku l ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest
a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.

Podľa § 6a ods. 3 cestného zákona výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových
vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná podľa
odseku 2, keď predmetný výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku
parkovacích miest poverenej právnickej osoby.

Podľa § II ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce
najmä je mu vyhradené uznášať sa na nariadeniach.

Podľa § 28 ods. l zákona o prokuratúre, prokurátor je oprávnený podať orgánu
verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
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Na vyššie uvedené porušenie právnych noriem Vás

upozorňujem

a podľa § 28 ods. 2 písm. g) zákona o prokuratúre

navrhujem

l. prerokovať upozornenie prokurátora za účasti všetkých poslancov Mestského
zastupiteľstva,

2. prijať opatrenia na odstránenie zisteného porušenia zákonnqsti v podobe
schválenia si všeobecne záväzného nariadenia o úprave organizácie a regulácii
parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zmysle § 6a
Cestného zákona,

3. v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora ma informujte
o prijatých opatreniach podľa § 29 ods. 2 Zákona o prokuratúre v znení
neskorších predpisov.

JUDr. Jana Hudecova
prokurátorka okresnej prokura 'ry


