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Predmet petície:
Petícia proti vybudovaniu parkovacieho miesta
Dátum odoslania odpovede: 04.12.2018
Výsledok vybavenia petície vrátane prijatých záverov a termínov ich splnenia:

Oznámenie výsledku vybavenia petície
Dňa 10.10.2018 bola podaná petícia proti vybudovaniu parkovacieho miesta na
Mesto Hlohovec (petícia neobsahovala všetky náležitosti stanovené zákonom, pričom
odstránenie nedostatkov Mestu Hlohovec bolo doručené dňa 31.10.2018) týkajúca sa
„nesúhlasu obyvateľov bytov na ulici Koperníkova 136/1 Hlohovec s vytvorením
parkovacieho miesta v tesnej blízkosti bytovky pre pána Jozefa Pekaroviča, s odôvodnením:
1. Parkovacie miesto by narušilo prírodný a estetický vzhľad okolia bytovky, pri jeho
budovaní by sa zlikvidovala zeleň a tým by sa narušil prírodný ráz okolia danej
bytovky.
2. Parkovacie miesto je riešené v tesnej blízkosti bytovky a okien, kde vlastníci bytov
majú oddychové miestnosti, t. j. spálne. – podľa zákona o budovaní parkovacích
miest, musí byť parkovacie miesto vzdialené minimálne 3 m od budovy, kde sú
okná miestností. Čo v ich prípade nie sú si istí, či je splnené.
3. Nakoľko parkovné miesto má byť situované v tesnej blízkosti okien, výfukové
splodiny ako napr. oxidy dusíka, uhlíka, prachové častice a iné by pri štartovaní
unikalo priamo cez okná do bytových priestorov.
4. Prístup na parkovacie miesto by viedol cez chodník pre chodcov, čím by bola
narušené bezpečnosť chodcov.
5. Taktiež by bol prístup k parkovaciemu miestu od cesty, kde v súčasnosti majú
možnosť odstaviť svoje vozidlá aj iní obyvatelia bytovky, ak by sa dané
parkovacie miesto vybudovalo, už by to nebolo možné.
6. Nakoľko pár metrov od bytovky je vybudované parkovacie miesto pre ZŤP, kde je
bezbariérový prístup, nevidia obyvatelia bytovky dôvod, prečo pán Pekarovič by
mal mať svoje osobné parkovacie miesto v tesnej blízkosti bytovky na ulici
Koperníkova 1, Hlohovec. Parkovacie miesto, t. j. odstavná plocha pre vozidlo má
byť usporiadaná a zrealizovaná tak, aby jej využívanie neškodilo zdraviu ľudí,
nerušilo bývanie a pokoj v okolí svojim hlukom alebo zápachom. Čo v tomto
prípade by nebolo splnené.“
Mesto Hlohovec predmetnú petíciu prijalo, preskúmalo jej súlad so všeobecnými
právnymi predpismi a k predmetu petície uviedlo nasledovné.
Pán Jozef Pekarovič si už v roku 2017 podal na Mesto Hlohovec žiadosť o vydanie
povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím. Z dôvodu, že v prípade vyhradenia parkovacieho miesta na požadovanom
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mieste by nebolo dodržané ustanovenie § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pri státí
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy)
povolenie na vyhradené parkovacie miesto mu nebolo vydané.
Pán Jozef Pekarovič si opätovne požiadal o vydanie povolenia na vyhradenie
parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom Mesto
Hlohovec hľadalo najlepšiu zákonnú cestu ako jeho požiadavke vzhľadom na jeho ochorenie
vyhovieť. Avšak vyhradenie parkovacieho miesta na požadovanom mieste by bolo nielen
v rozpore s ustanovením § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale Mestu Hlohovec boli
doručené aj dva nesúhlasy s vyhradením takéhoto parkovacieho miesta, a to od Bytového
hospodárstva Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec ako príslušného správcu
inžinierskych sietí a od Okresného riaditeľstva Policajného zboru Trnava, Okresného
inšpektorátu Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava. Okresný inšpektorát Trnava vydal
negatívne stanovisko s odôvodnením, že vyhradenie tohto parkovacieho miesta by bolo
v rozpore s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších noviel a taktiež v rozpore s príslušnou
STN.
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. vydalo nesúhlas s vyhradením tohto
parkovacieho miesta s odôvodnením, že v plánovanom mieste výstavby parkovacieho
miesta sa nachádza hlavná trasa podzemného tepelného rozvodu, ktorá zásobuje teplom
a teplou úžitkovou vodou sídliská Vinohradská 6 a 8. Svoj nesúhlas ďalej odôvodnilo tým, že
pokiaľ by malo pri výstavbe dôjsť k zníženiu krycej vrstvy potrubia a následne k udusaniu
kamenného podložia pod zámkovou dlažbou, je možné poškodenie spojok na odbočke. Na
základe vyššie uvedených stanovísk Mesto Hlohovec opäť vydalo nesúhlasné vyjadrenie s
vyhradením parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
Výsledok: Mesto Hlohovec žiadne vyhradené parkovacie miesto p. Jozefovi
Pekarovičovi v tesnej blízkosti bytového domu Koperníkova 1 nepovolilo a v zmysle vyššie
uvedených skutočností ani žiadne vyhradené parkovacie miesto v tejto lokácii nepovolí.

