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Vec 

Petícia za parkovacie miesta na Poľovníckej ulici 

 - oznámenie  

 

 

 

 

dňa 20.01.2021 bola Mestu Košice doručená Petícia za parkovacie miesta na 

Poľovníckej ulici, v ktorej požadujete doplnenie tabule pod ,,Zákaz vjazdu – Okrem 

rezidentov Poľovníckej ulice“, aby tieto parkovacie miesta slúžili pre obyvateľov, ktorí tam 

žijú a majú nárok parkovať svoje vozidlá. 

 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,zákon o petičnom práve“) príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť 

petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi 

a verejným alebo iným spoločným záujmom.  

Vzhľadom na náročnosť prešetrenia petície a z dôvodu mimoriadnej situácie v 

súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 Vám bolo v súlade so zákonom o petičnom 

práve listom zo dňa 18.02.2021 oznámené predĺženie lehoty na vybavenie do 60 pracovných 

dní. 

Po prešetrení skutočného stavu veci a jeho súladu s právnymi predpismi a verejným 

alebo iným spoločným záujmom Vám oznamujem nasledovné: 

 

Rezidentské parkovanie v meste Košice upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Košice (ďalej len „VZN“). 

VZN vymedzuje zónu plateného parkovania a zároveň podmienky dočasného parkovania 

motorových vozidiel na území mesta Košice na určených úsekoch miestnych komunikácií v 

súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia. 

Poľovnícka ulica, ktorá je predmetom petície za parkovacie miesta, v súčasnosti nie je 

súčasťou zóny plateného parkovania, a teda sa na ňu nevzťahujú podmienky vyplývajúce z 

vyššie uvedeného VZN vrátane rezidentského parkovania. Mesto Košice do budúcna plánuje 

rozširovať zónu plateného/regulovaného parkovania aj na sídliská a ďalšie vyťažené lokality. 

Táto problematika si však vyžaduje dlhší časový priestor a je zatiaľ vo fáze príprav, návrhov a 

diskusie so všetkými zainteresovanými stranami.  
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Na Poľovníckej ulici je osadené dopravné značenie „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou 

tabuľkou s textom: „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY a CPP a P“ pri odbočení 

z Laboreckej ulice na Poľovnícku ulicu. Toto dopravné značenie definuje, kto môže vchádzať 

a parkovať na tejto ulici podľa aktuálneho znenia vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom 

značení a je v kompetencii mestskej, resp. štátnej polície, aby dohliadali na dodržiavanie 

pravidiel vyplývajúcich z tohto dopravného značenia.  

Odporúčame preto obyvateľom danej ulice, aby v prípade, ak spozorujú neoprávnené 

parkovanie vozidiel, o tom bezodkladne informovali operačné stredisko Mestskej polície 

Košice na bezplatnej tiesňovej linke 159 alebo operačné stredisko Policajného zboru SR na 

známom čísle 158. Po oznámení vyšle operačný pracovník v čo najkratšom možnom čase na 

miesto udalosti policajnú hliadku, ktorá situáciu preverí a rozhodne o ďalšom postupe.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností tejto petícii nie je možné vyhovieť a 

v zmysle ust. § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve považujem túto petíciu za vybavenú. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

Mgr. Marcel Čop 

      riaditeľ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 

zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľ 

http://www.kosice.sk/

