POPLATKY ZA PARKOVNÉ VYBERAJÚ BEZ PLATNÉHO VZN
Vo Vranove už celé desaroèia pretrváva problém s parkovaním motorových vozidiel. Poèet áut sústavne narastal, avšak parkovacích miest v centre
a na sídliskách úmerne k tomu
nepribúdalo. A keïže do okresného mesta s mnohými inštitúciami denne prichádza mnoho
¾udí z obcí, doprava sa stala
kritickou. Vedenie mesta sa rozhodlo parkovanie v centre spoplatni a v roku 2009 podpísalo
zmluvu s bratislavskou spoloènosou EEI, na základe ktorej
bola vyznaèená sie platených
parkovísk vybavená platobnými
automatmi. Úhrada poplatku za
parkovné je možná aj cez SMS.
Pokuty vyberá mestská polícia.
Vodièi, ktorí parkovné nechceli
plati, odstavovali autá medzi
obytnými domami na pri¾ahlých
sídliskách. Mesto voèi tomu zakroèilo tak, že vjazd medzi obytné bloky povolilo len dopravnej
obsluhe a obèanom s trvalým
pobytom v týchto miestach. Problém tým zïaleka nebol vyriešený, lebo poèet majite¾ov áut
na sídliskách je ove¾a väèší,
než poèet parkovacích miest.
Radnica túto situáciu neriešila,
ale rozhodla sa získa od ¾udí
ïalšie peniaze vyèlenením parkovacích miest na vyhradenom
priestore s oznaèením EÈ vozidla ako daò za užívanie verejného priestranstva. Je to pre
mesto ve¾ký biznis na úkor obyvate¾ov, lebo za jedno miesto vyberá roèný poplatok až 237,90
eura. Napriek vysokej sume záujem ¾udí bol ve¾ký a prevýšil
možnosti parkovania, preto sa
vedenie mesta rozhodlo, že na
parkovanie vyèlení dokonca aj
chodníky a spoplatní ich. Takáto situácia nastala napríklad na
Lúènej, kde sa obyvatelia sažovali, že sa kvôli autám nemô-

žu dosta ku vchodovým dverám do bytoviek. Podnet sme
odstúpili Okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý mestu
Vranov ako správcovi komunikácie zaslal podnet na odstránenie spoplatnených parkovacích miest na chodníku.
Keïže je dôvodné podozrenie, že mesto nekoná v súlade
s platnou legislatívou, zaèali
sme sa o problém parkovania
zaujíma bližšie. Zistili sme, že
nie všetky slovenské okresné
mestá vyberajú parkovné. Napríklad vo Svidníku sa vedenie
mesta tohto úmyslu vzdalo, hoci
mu to zákon umožòuje. V § 6a
Zákona èíslo 135/1961 v znení
neskorších predpisov sa uvádza, že na úèely organizovania
dopravy obec môže ustanovi
všeobecne záväzným nariadením (VZN) úseky miestnych komunikácií na doèasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa
tým neohrozí bezpeènos a plynulos cestnej premávky alebo
iný verejný záujem. Parkovacie
miesta musia by oznaèené zvislými a vodorovnými dopravnými znaèkami. Vo VZN obec ustanoví spôsob zabezpeèenia
prevádzky parkovacích miest,
výšku úhrady za doèasné parkovanie motorových vozidiel
pod¾a osobitného predpisu,
spôsob jej platenia a spôsob
preukázania jej zaplatenia.
Zaujímalo nás preto, èi mesto
Vranov má platné VZN na vyberanie poplatkov za parkovné.
Pod¾a vyjadrenia tlaèového referátu mesta sa parkovné vyberá v zmysle uzatvorených
zmlúv, ktoré boli podpísané
bývalým vedením mesta a v
zmysle prevádzkového poriadku. A tu opä nieèo nesedí, lebo
uzatvorené zmluvy nenahrádzajú VZN.

Zákon hovorí, že mesto môže
ma VZN, ale nemusí. Môže
vtedy, ak chce parkovné vybera, a nemusí ho ma, keï parkovné nevyberá. Túto zásadu
potvrdil aj Najvyšší súd SR, z
rozsudku ktorého citujeme:
"V prerokovanom prípade je
zrejmé, že nebolo preukázané,
èi existuje právna norma - VZN
mesta Košice, ktoré by v súlade
so zákonom o obecnom zriadení umožòovalo obmedzi( používanie verejne prístupného
majetku obce za odplatu. K tomu, aby bolo možné postihnú(
vodièa za parkovanie na platenom parkovisku bez zaplatenia
poplatku je nevyhnutné v priestupkovom konaní nielen zisti(, èi
vodiè stál na mieste, ktoré je oznaèené za platené parkovisko
dopravnou znaèkou, ale èi je
také miesto oznaèené právne
dovoleným spôsobom v súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi."
Z uvedeného vyplýva, že ak
mesto nemá platné VZN, oznaèenie platených parkovísk
nie je v súlade so zákonom.
Ak mesto poverí cudziu firmu
vybera parkovné, toto nie je v
rozpore so zákonom. V zákone
sa hovorí, že ak prevádzku parkovacích miest zabezpeèuje
právnická osoba poverená obcou, tak VZN obce ustanoví
aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a
spôsob urèenia odplaty poverenej právnickej osoby za
prevádzku parkovacích miest.
Aj v tomto prípade sa zákon
odvoláva na VZN. A mesto Vranov takéto VZN nemá prijaté,
hoci motoristi viac rokov platia
poplatky za parkovné.
Prijatie VZN je síce len technická záležitos, ale samospráva by nemala porušova záko-

ny. O problémoch s parkovaním
sa ve¾mi èasto hovorí aj na rokovaniach MsZ vo Vranove. Naposledy sa ním primátor a poslanci zaoberali vo štvrtok 28.
apríla, ale bez konkrétneho výsledku. Na programe rokovania
však nebolo chýbajúce VZN,
neboli ani konkrétne návrhy na
rozšírenie parkovacích miest na
sídliskách, ale návrh na ïalšie
vyahovanie peòazí od obèanov. Tentokrát by to malo by
formou rezidentského parkovania na sídliskách v blízkosti
centra mesta, kam by mali prístup len motoristi s trvalým pobytom v danej èasti mesta. Výšku poplatkov by malo schváli
mestské zastupite¾stvo.
Po dlhej rozprave, v ktorej poslanci upozoròovali, že EEI dohodnuté záväzky nesplnila, že
zmluva s òou je pre obèanov
nevýhodná, že je nevyhnutné
vybudova ïalšie parkoviská
vrátane záchytných (primátor
oponoval, že záchytné parkovisko bude na Boženy Nìmcovej a ïalšie nepotrebujeme), že
koncepciu rezidentského parkovania majú vypracova zamestnanci mesta, nie firma (aby
to nebol konflikt záujmov), že
60 centov za hodinu parkovania je prive¾a, že na sídliskách
sú chodníky preplnené parkujúcimi autami..., poslanci neschválili predložený návrh, ale len zámer s pripomienkami. O rezidentskom parkovaní teda rozhodnú nabudúce. Odïa¾ova)
by však nemali prijatie chýbajúceho VZN a najmä výstavbu ïalších parkovacích
plôch na sídliskách. Miesta je
tam dos. Dos miesta je aj na
výstabu garáží, ktorých je vo
Vranove akútny nedostatok a
ktoré by èiastoène problém s
parkovaním pomohli rieši. (da)

ÈO ZISTIL INŠPEKTORÁT ŽP V BUKÓZE
Obyvatelia Hencoviec a okolitých obcí sa dlhodobo sažujú
na únik popolèeka a zneèisujúcich látok do ovzdušia, ktoré
dráždia oèi a dýchacie cesty.
Slovenská inšpekcia životného
prostredia na základe podnetov
obèanov a našej redakcie vykonala mimoriadne environmentálne kontroly v prevádzkach
Výroba energií Bukóza Energo,
Výroba bunièiny Bukocel a v
prevádzke Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne, ktorej prevádzkovate¾om je spoloènos
Ekologické služby Strážske. V
prevádzke Výroba energií neboli zistené porušenia zákona

v tejto oblasti. V prevádzke Výroba bunièiny bolo zistené, že
prevádzkovate¾ prevádzkoval
zdroj zneèistenia ovzdušia v
poruchovom stave, a to nad urèenú lehotu na odstránenie poruchy (stanovená je do 60 minút). Napríklad v dòoch 14. a
15. októbra minulého roku vypúšal do ovzdušia škodliviny
bez filtra od 21. do 2. hodiny v
noci a ráno od 4. do 5. hodiny.
Inšpektori ŽP sa zamerali aj na
kontrolu limitných hodnôt vypúšaných plynov (oxid dusíka,
oxid uho¾natý, tuhé zneèis(ujúce látky, oxid sírièitý, chlór, merkaptány, atï.). Zistili, že pre-

vádzkovate¾ nedodržal urèený
emisný limit pre zneèisujúcu
látku na regeneraènom kotli.
Pri kontrole nakladania s odpadom vychádzali zo zákonnej
povinnosti, že prevádzkovate¾
je povinný odovzdáva odpady
na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným
naklada s predmetnými druhmi
odpadov. Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovate¾ v rokoch
2014 a 2015 neodovzdal odpad (popolèek z dreva) o celkovom množstve 1671 ton osobe
oprávnenej naklada s týmto
odpadom. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzko-

vate¾ nepodal hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
za roky 2014 a 2015 v súlade
so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového
hospodárstva. Keïže tým boli
naplnené znaky skutkovej podstaty správneho deliktu pod¾a §
37 ods. 1 písm. m) zákona è.
39/2013 o IPKZ, Inšpektorát ŽP
Košice uloží prevádzkovate¾ovi
za zistený správny delikt pokutu.
IŽP Košice v stanovisku ïalej
konštatuje, že prevádzkovate¾
porušil citovaný zákon aj tým,
že osobe vykonávajúcej štátny
dozor neposkytol pravdivé alebo úplné informácie vo veci na-

kladania s odpadom. Aj za tento zistený správny delikt inšpektorát ŽP uloží prevádzkovate¾ovi pokutu.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoloènos Bukocel
prevádzkuje vodnú stavbu Odkalisko ¾avobrežný meander.
Odkalisko je situované na ¾avom brehu rieky Ondava, v katastrálnom území Nižný Hrabovec za úèelom likvidácie kaustifikaèných kalov z chemického
spracovania drevnej hmoty pri
výrobe bunièiny a likvidácie bio-

logického kalu z biologickej
ÈOV. V súèasnosti sú odpady
na odkalisko dopravované výluène nákladnými autami a uložený materiál predstavuje riziko
zvýšenej prašnosti. Inšpektorát
ŽP preto uložil povinnos zabezpeèi ukladanie odpadu iba
hydraulickým spôsobom. Na odkalisku ¼avobrežný meander je
prevádzkovate¾ zároveò povinný prija nevyhnutné opatrenia
za úèelom eliminácie prašných
emisií.
Kontrolou z 11. februára 2016

bolo zistené, že prevádzkovate¾
Bukocel na zdroji Výroba bunièiny v èase merania nedodržal
emisné limity pre zneèisujúce
látky, èím porušil § 15 ods. 1
písm. b) zákona o ovzduší. Na
základe týchto zistení bude Inšpektorát ŽP Košice postupova
v zmysle zákona o ovzduší uložením opatrenia na nápravu a
uložením pokuty. V závere stanoviska IŽP Košice konštatuje,
že podnet našej redakcie považuje za opodstatnený.
(ižp)

