
Podnet  č. 41/2018   
 

 

4. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 25.6.2018  

 

 

Tomko: 

Parkovanie vozidiel na sídlisku Sever. Parkovisko novovytvorené pod plotom rodinných 

domov z Ulici Hurbanovej, vstup po chodníku za bytovým domom 2275, je vo večerných 

hodinách poloprázdne. Otázka občana, prečo sa nekontrolujú vozidlá parkujúce na trávnikoch 

na Hodvábnej ulici a Ternavskej, keď je tam dosť vytvorené parkovacieho miesta. To je 

podnet občana, ktorý nechcel byť menovaný.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka parkovania, túto otázku rieši v podobe upozornení mestská polícia. Nesnažíme sa 

riešiť túto otázku reštrikčne. To znamená, skôr je to dohovorom, upozornením. Je to aj 

podnet, ktorý je pre mestskú políciu konkrétny, takže poprosím o jeho riešenie a informovanie 

aj pána poslanca.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určené: 

- MsP 
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VEC: 

Informácia k podnetu  poslanca MsZ - oznámenie  

 

 

 Na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Trebišove  dňa 25.6.2018 bol z Vašej strany 

v rámci bodu č. 4 vznesený  podnet   č. 41, týkajúci sa parkovaniu vozidiel na ul. Hurbanovej a 

Hodvábnej na sídlisku Sever v Trebišove. 

 

Parkovanie vozidiel, tzn. zastavenie a státie motorových vozidiel upravuje Zákon č.8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a taktiež Všeobecné záväzné nariadenie 

mesta č. 129/2013 (ďalej len "VZN") ktoré upravuje všeobecné zásady a organizáciu parkovania a 

státia vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta 

Trebišov. 

Na základe Vášho podnetu bola zo strany Mestskej polície Trebišov  vykonaná niekoľko 

násobná dopravno bezpečnostná akcia zameraná na porušovanie Zákona č. 8/2009 Z.z,  počas ktorej 

bol v tejto časti Trebišova na sídlisku Sever  preventívnou formou – pomocou výziev upozornený 

väčší počet vodičov nedodržiavajúcich vyššie uvedené právne predpisy. Táto lokalita ako aj ostatné 

sídliská v meste bude samozrejme naďalej  monitorované MsP a pri opakovanom porušení dopravných 

predpisov nebude zo strany  MsP Trebišov  prehliadané porušovanie dopravných predpisov  a situácií 

na ktoré poukazujete, ale vodiči budú riešený v zmysle platnej legislatívy. 

Privítame aj Vaše oznámenia, ak budete svedkom nesprávneho parkovania alebo budete  

nesprávnym parkovaním obmedzovaný a to na bezplatnom telefónnom čísle 159 (do 22.00 hod.) alebo 

na bezplatnom telefónnom čísle 158.   

 

    S pozdravom 

 

 Mgr. Miroslav Cabada - dovolenka 

 poverený riadením MsP Trebišov 

                                                                                               

                                                                                                    vz. Bc. Jindřich Sosna  

                                                                                                   zástupca náčelníka MsP 

František  Tomko 

Cukrovarská 25/14 

075 01  Trebišov 

feritomko@pobox.sk 


