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VEC : Oznámenie výsledku prešetrenia petície

Dňa 14. 02. 2018 bola v podateľni Mestského úradu Prievidza pod č. 10849 zaevidovaná
petícia obyvateľov Lúčnej ulice v Prievidzi, predmetom ktorej bol nesúhlas s vybudovaním
parkoviska na mieste asfaltového ihriska a z trávnatej plochy (tzv. slzy) na Lúčnej ulici
v Prievidzi.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o petičnom práve") každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so
žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Podľa § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť
a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi
a verejným alebo iným záujmom.

Mesto Prievidza je orgánom verejnej správy, ktorý pri vybavovaní petícií postupuje podľa
zákona o petičnom práve a Internej smernice mesta Prievidza č. 84 - Zásady postupu pri
vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Prievidza (ďalej len "IS č. 84").

Podľa bodu 2.1.18 IS č. 84 petície prijíma Mestský úrad Prievidza. Na vybavenie petície je
príslušný primátor mesta. Na prešetrovanie petícií sú príslušní poverení zamestnanci mesta,
prípadne i za účasti poslancov, podľa posúdenia ich obsahu.

Poverený zamestnanec mesta prešetroval predmetnú petíciu v súlade so zákonom o petičnom
práve a IS č. 84.

Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní.
Mesto Prievidza bolo povinné petíciu vybaviť do 28.03.2018.
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Pri šetrení petície bolo zistené :

Predmetom petície bol nesúhlas s vybudovaním parkoviska na mieste asfaltového ihriska
a z trávnatej plochy (tzv. slzy) na Lúčnej ulici v Prievidzi.

Ihrisko a aj trávnatá plocha sa nachádzajú na pozemku KN C parc. č. 2565/1 k. ú. Prievidza,
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza.

Osoby, ktoré svojím podpisom petíciu podporovali, boli mylne informované, že parkovacie
miesta na asfaltovom ihrisku a trávnatej ploche má v úmysle vybudovať fyzická osoba
oprávnená na podnikanie s obchodným menom: Ján Korec - CATERING, IČO: 33787239,
miesto podnikania: Lúčna 12, 971 Ol Prievidza

Podnikateľ Ján Korec nikdy mesto Prievidza o vybudovanie parkoviska na mieste asfaltového
ihriska a z trávnatej plochy (tzv. slzy) na Lúčnej ulici v Prievidzi neprejavil záujem a nikdy na
takýto účel nepožiadal o nájom mestského majetku.

Neustále sa zvyšujúci počet motorových vozidiel, najmä osobných automobilov, výrazne
zhoršuje mobilitu miest a tým aj ich dopravnú obsluhu, podmienenú dostatočným priestorom
na zastavenie, parkovanie a státie vozidiel.

Zodpovednosť za konkrétne riešenia problémov v parkovaní je jednoznačne v kompetencii
miestnej samosprávy.

Problém nedostatku parkovacích miest trápi, tak ako iné mestá, aj mesto Prievidza. Za účelom
zväčšenia počtu parkovacích miest mesto Prievidza zo svojho rozpočtu už niekoľko rokov
každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na budovanie nových spevnených plôch určených na
parkovanie.

Pri výbere plôch pre realizáciu nových parkovacích miest sú zohľadnené majetkovo - právne
vzťahy a umiestnenie inžinierskych sietí.

.. Budovanie nových parkovacích miest je vo verejnom záujme. Obyvatelia mesta Prievidza sa
neustále dožadujú a väčšinou kladne hodnotia výstavbu nových parkovacích plôch pri bytových
domoch. Ich budovanie však rovnako býva aj terčom kritiky zo strany obyvateľov niektorých
bytových domov.

Podľa Malej právnickej encyklopédie (1995) sa verejným záujmom rozumie záujem, ktorý je
výrazom potrieb a záujmov spoločnosti a ktorý takto chápe a presadzuje legitímna verejná moc.
Jeho rozhodujúcou črtou je jeho mocensky garantovaná prevaha nad súkromným záujmom či
záujmami.

Financie sú prerozdeľované tak, aby boli budované nové parkovacie plochy v každej časti
mesta. Budovanie parkovacích miest v jednotlivých častiach mesta a aj v konkrétnej lokalite je
plne v kompetencii poslancov za konkrétny výbor volebného obvodu (ďalej len "VVO").

Petíciou sa na svojom zasadnutí dňa Ol. 03. 2018 zaoberal aj VVO č.l. Členovia výboru do
zápisnice zo zasadnutia uviedli, že veľká časť obyvateľov sídliska Žabník sa dožaduje
vybudovania parkovacích miest, vylúčenia parkujúcich úžitkových vozidiel na sídlisku
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a zriadenie Centrálnej mestskej parkovacej zóny. VVO č.I sa nikdy nezaoberal možnosťou
vybudovať parkovisko na asfaltovom ihrisku.

VVO č.1 už v minulosti uvažoval o zriadení parkovacích plôch na trávnatej ploche (tzv. slze).
Na svojom mimoriadnom výjazdovom zasadnutí sa dňa 14. 02. 2018 zúčastnení zhodli na
vybudovaní parkovacích miest v tzv. "slze", avšak až keď bude dostatok finančných
prostriedkov.

Súčasťou objektívneho i subjektívneho petičného práva nie je povinnosť orgánu verejnej
správy petícii vyhovieť bez ohľadu na konkrétne okolnosti a povahu verejnej veci, o ktoré
v petícii ide. Ústava Slovenskej republiky ako aj zákon o petičnom práve neobsahujú konkrétne
záruky priaznivého alebo dôsledky nepriaznivého vybavenia petície. Z práva podať petíciu
nemožno odvodzovať subjektívne právo na to, aby jej bolo obsahovo vyhovené.

Na základe výsledkov prešetrenia čati petície, predmetom ktorej bol nesúhlas s vybudovaním
parkoviska na mieste asfaltového ihriska, petícii vyhovujeme.

Na základe výsledkov prešetrenia čati petície, predmetom ktorej bol nesúhlas s vybudovaním
parkoviska na trávnatej ploche (tzv. slze), petícii nevyhovujeme.

Týmto považujeme petíciu za vybavenú.

S pozdravom
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