
Požiadavka na aktualizáciu odpovede Mesta na Petíciu za urýchlenú výstavbu 600 parkovacích miest na 
sídlisku Západ 
 
Dňa 21.marca 2018 bola na Mesto Zvolen podaná petícia Za urýchlenú výstavbu 600 nových parkovacích 
miest na sídlisku Západ, ktorú organizovala iniciatíva Parkuj na Západe (zastúpená Ing. Marian Brláž).  
Text petície: 
 
My, pod túto petíciu podpísaní obyvatelia sídliska Zvolen-Západ, žiadame týmto mestské zastupiteľstvo vo 
Zvolene, aby 

 na sídlisku urýchlene zrealizovalo výstavbu približne 600 parkovacích miest 
 čo najskôr zverejnilo konkrétny harmonogram ich výstavby   

Odôvodnenie: 
Počet parkovacích miest na sídlisku je dlhodobo nedostatočný. Momentálne je na sídlisku 2140 parkovacích 
miest, pričom podľa vyjadrenia mesta momentálne chýba asi 600 parkovacích miest. Obyvatelia sídliska sú 
nútení parkovať na miestach, ktoré na to nie sú určené.  Hoci v tomto ohľade prejavuje mesto veľkú dávku 
tolerancie, súčasnú situáciu považujeme za neúnosnú a aj ponižujúcu. Predstavitelia mesta prezentujú 
názor, že nové parkovacie miesta už nie je kde stavať, alebo len ak na úkor zelene. Napriek tomu máme 
dobré dôvody sa domnievať, že budovať nové parkovacie miesta je možné. Hlavným argumentom je 
urbanistická štúdia, ktorú mesto vzalo na vedomie v roku 2011. Táto predpokladá, že na sídlisku môže byť 
vybudovaných až 3815 parkovacích miest, a to pri zachovaní plnohodnotného a vyváženého životného 
prostredia. Uvedomujeme si, že v štúdii ide o dlhodobý výhľad. Preto touto petíciou požadujeme urýchlené 
vybudovanie len akútne potrebného počtu parkovacích miest.  
 

MsZ dňa 30.4.2018 odhlasovaním prijalo odpoveď Mesta. Záver tohto dokumentu hovorí: 
Podľa vyššie uvedeného plánu výstavby na roky 2018 – 2020 Mesto Zvolen zabezpečí výstavbu nových 250 
parkovacích miest na sídlisku Západ – Tepličky a 266 parkovacích miest v lokalite Bariny, ktoré budú môcť 
byť užívané aj obyvateľmi sídliska Západ Tepličky. Celkove do roku 2020 pribudne pre obyvateľov sídliska 
516 parkovacích miest. 
 
Avšak súčasná situácia ukazuje, že táto odpoveď Mesta na petíciu už nie je reálna, predovšetkým z hľadiska 
266 miest na Barinách. Dôvodom je, že zámer výstavby na Barinách bol v celom rozsahu zrušený 
ministerstvom výstavby. Navyše, tieto miesta mali ležať mimo sídliska, čo bolo v rozpore s požiadavkou 
petície.   
 
Nereálnym je aj prísľub 250 nových miest na sídlisku, ktoré majú pribudnúť na Strážskej a Imatre. Z veľkej 
časti totiž pôjde len o rekonštrukciu existujúcich miest na spevnených plochách. Tieto sú na parkovanie 
využívané aj v súčasnosti, iba nevyhovujú platným normám. Po ukončení týchto rekonštrukcií teda nedôjde 
k reálnemu zvýšeniu parkovacej kapacity o sľubovaných 250 miest.  
 

Návrh uznesenia: 
Komisia dopravy odporúča vedeniu Mesta, aby dalo vypracovať aktualizovanú odpoveď na petíciu, ktorá by 
zohľadňovala nové skutočnosti. 
 


