
Dňa 15. 4. 2019 o 10:44 Marian Brlaz napísal(a): 
Dobrý deň, 
ďakujem za zaslanie pozvánky, potvrdzujem svoju účasť. 
  
Chcel by som ešte navrhnúť doplnenie bodu do rokovania (stačí do bodu Rôzne). 
Navrhujem vrátiť sa ku minule prerokovávanému bodu „Parkovanie pri Hagarde“. 
  
Rád by som prediskutoval  dve stránky tohto prípadu – formálnu a faktickú. 
1. Formálna stránka – rád by som dostal vysvetlenie, prečo zápisnica zo zasadnutia obsahuje 
nepravdivé údaje (kto podal vysvetlenie, hlasovanie). 
  
2. Faktická stránka – vami podané vysvetlenie nie je v súlade s inými informáciami z Mesta.  Vy ste 
povedali, že požiadavka na parkovanie v ich areáli síce bola podmienkou vydania stavebného 
povolenia, ale už sa to nedá vyžadovať, pretože  sa to neskôr zmluvne nepodchytilo.   
  
Požiadal som o stanovisko Odbor stavebnej správy mesta Zvolen. Dostal som odpoveď, že “Stavebné 
povolenie na stavbu "HAGARD: HAL ZVOLEN, veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom" bolo 
vydané dňa 10.9.20107 pod č. j.: SÚ 2334/2007/3-rozh. a neobsahuje žiadnu podmienku o využívaní 
parkoviska obyvateľmi sídliska. Rovnako ani kolaudačné rozhodnutie na uvedenú stavbu vydané dňa 
31.1.2008 pod č. j.: SÚ 345/2008 takúto požiadavku pre užívanie stavby neobsahuje.” 
  
V súčasnosti teda existujú ku parkovaniu pri Hagarde tri rozdielne názory: 
1. Ing. Arch. Kašša: Povinnosť poskytovať parkovacie miesta stále platí a s parkovacími miestami sa 
stále počíta. 
2. Mgr. Gdovín: Podmienka síce bola pri vydávaní stavebného povolenia daná, ale už neplatí 
3. Právne odd. MÚ Zvolen: Stavebné povolenie neobsahuje žiadnu podmienku. 
  
Názor Ing. Kaššu preberám z materiálov, na tvorbe ktorých sa podieľal, napr. „Územnoplánovacia 
informácia o stave parkovania na sídlisku Západ Tepličky“, ktorá bola predložená na rokovanie 
Mestskej rady dňa 12.3.2019. 
Emailom so ho požiadal o poskytnutie podkladu, z ktorého vychádza. Napriek mojej urgencii a jeho 
prísľubu dodnes nereagoval. 
Bolo by dobre, ak by ste ho požiadali, aby prišiel na zasadanie Komisie vysvetliť svoj pohľad na vec. 
(To, že ste mu v zápisnici pripísali názor, ktorý v skutočnosti nevyslovil, nepokladám za dostatočné.) 
  
Vzhľadom na to, že zamestnanci Mesta podávajú o veci rozdielne informácie, je potrebné, aby 
situácia bola dôkladne a dôveryhodne preskúmaná.   
  
Návrh na uznesenie: 
Komisia dopravy poveruje predsedu komisie Ing. Luptáka, aby dôkladne preskúmal informácie 
súvisiace s parkovaním pri Hagarde a o svojich zisteniach informoval komisiu dopravy.   
 
Ďakujem. 
S pozdravom 
M. Brláž 

 


