Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 21.05.2019
Prítomní členovia komisie:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Mgr. Martin Brezovák
Mgr. Michaela Fedorová
Darina Janovičová
Mgr. Monika Psotná
MUDr. Darina Žbirková

Garant komisie:

Mgr. Zuzana Valášková

Prítomní:

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
JUDr. Eva Hroncová

Hostia:

p. Ševčivová
p. Barinková
p. Országhová
p. Košťáľová
p. Petričko

Program:
1) Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia č. XY/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice.
2) Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP.
3) Rôzne.
4) Záver.
3. Rôzne
Predseda komisie privítal prítomných členov komisie a aj prítomných hostí a oboznámil ich
s jednotlivými bodmi programu. Zároveň ospravedlnil pani primátorku, pani prednostku a
viceprimátorku z meškania, z pracovných dôvodov. Komisia preto začala diskusiu
z prítomnými účastníkmi a ich návrhmi ohľadom parkovania pre držiteľov preukazu ŤZP.
p. Barinková
• požiadala o vyriešenie problému parkovania osobných áut priamo pod jej oknami – SNP
86
p. Žbirková
• SNP 18-19 - navrhla, aby sa pred vchody dala zákazová značka, kvôli záchranným
zložkám.
Predseda
• návrhom sa už zaoberala stavebná komisia, problémom je, že to nie je definované ako
chodník, takže sa neporušuje zákon.

• stavebná komisia bude robiť analýzu celého sídliska, a riadne zadefinuje čo je chodník
a čo parkovisko.
p. Ševčivová
• pri SNP 81 parkujú takisto autá pred vstupom do vchodu.
Predseda
• oboznámil prítomných, že minulý týždeň zasadala stavebná komisia a tá sa bude
zaoberať riešením parkovania.
p. Petričko
• navrhuje vyhradiť parkovacieho miesto pre držiteľa preukazu ŤZP aj pri kostole
• urobiť bezbariérový prístup na nový cintorín
p. Psotná, p. Valášková
• oboznámila prítomných, že žiadosti z 1. komisie /05.11.2018/, ktorá za zaoberala týmito
žiadosťami sú schválené, všetky doterajšie značky sú skontrolované a tie ktoré sa
nepoužívajú budú odstránené. Momentálne sú prekryté
p.Žbirková
• kúpeľni hostia parkujú na sídlisku – treba nejaké riešenie.
p. Országhová
• cyklisti jazdiaci po pešej zóne, po parku – navrhuje urobiť nejaký chodník, pás po
námestí.
p. Košťáľová
• žiada o plošinu/rampu na nový cintorín.
Predseda
• uviedol, že stavebná komisia pripravuje analýzu sídliska, kde vzniknú všeobecne
parkovacie miesta pre držiteľov preukazu ŤZP
• odstavné plochy sa preklasifikujú na parkoviská.
p. Košťáľová
• uviedla, že parkovisko pri SNP 1-5 nespĺňa podmienky pre parkovanie ŤZP, nakoľko sú
vyznačené úzke pruhy a ľudia na vozíku nenastúpia/nevystúpia z auta.
p. Ševčivová
• žiada o pridelenie parkovacieho miesta na SNP 81 – neplatná značka, ktorá sa tam
nachádza, sa nahradí novou - súhlasí s pridelením na tom mieste.
Predseda
• uviedol, že prebehla kontrola neplatných parkovacích
pozakrývané a budú odstránené.

značiek ŤZP, neplatné boli

Predseda privítal na zasadnutím komisie pani primátorku, p. prednostku a viceprimátorku,
a prešlo sa k bodu 2.

2. Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP
p. Žbirková
• treba prideliť parkovacie miesto pre držiteľa preukazu ŤZP tomu, kto to naozaj
potrebuje, nie prideliť to automaticky všetkým, kto má preukaz ŤZP.
• treba individuálny prístup
• treba prideliť iba tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú
p. prednostka
• individuálne posúdenie pre pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP je
nad rámec zákona, nemáme kompetencie spochybňovať rozhodnutia príslušného úradu
• komisia nemôže rozlišovať či je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, či je odkázaný na
doprovod alebo na individuálnu prepravu.
• ak podľa platného VZN spĺňa základné náležitosti a podmienky, a požiada o pridelenie
parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP, nie je dôvod mu nevyhovieť.
p. Valášková – garant
• žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP, ktorí splnili
podmienky má 11 občanov:
o M.K.
o A.O.
o K.H
o I.CH.
o S.H.
o M.Š.
o A.K
o J.P.
o D.K
o V.H.
o A.M.
o S.B
p. Košťáľová
• sa informuje, načo mesto potrebuje k žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre
držiteľa preukazu ŤZP posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uvedená
miera zdravotného postihnutia a všetky kompenzácie, nakoľko či by nestačila parkovací
preukaz vydaný ÚPSVaR. Viceprimátorka uviedla, že podľa platného VZN je potrebné
doložiť aj posudok príslušného ÚPSVaR.
p. Ševčivová
• žiada opraviť chodník pri vchode
p. primátorka
• treba opraviť chodníky v celom meste
• uviedla, že chodník od kostola po mäsiarstvo Hôrka patrí hotelu Panoráma
• na parkovisku na autobusovej zástavke neplatí od zajtra /26.05.2019/ Teplická
parkovacia karta, parkovisko patrí hotelu Panoráma.
• uviedla, že nájomné byty v bývalej nemocnici nebudú, firma oznámila listom, že
predlžuje kolaudáciu na december 2020.

Členovia komisie sa rozlúčili s občanmi mesta, a prešlo sa k bodu 1. Návrh novelizácie
Všeobecne záväzného nariadenia č. XY/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice
Predseda
• oboznámil členov komisie s nových návrhom VZN
• návrh novely VZN:
➢ článok IV., odsek č. 6) písm. a) sa zmenou posledných dvoch viet mení na
nasledovné znenie:
„a) Na vyhradené parkovacie miesto bez spoplatnenia na časti miestnych
komunikácií po dobu vyhradenia parkovacieho miesta v zmysle dopravného
značenia, podľa ods. 5 tohto článku má nárok vodič motorového vozidla, ktoré sa
používa v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP –
parkovací preukaz. Žiadateľ o takéto vyhradené parkovacie miesto musí vyplniť
formulár, ktorý dostane v klientskom centre Mestského úradu v Trenčianskych
Tepliciach a spolu s povinnými prílohami ho doručí na mestský úrad. Základnou
podmienkou, ktorú musí spĺňať je trvalý pobyt v lokalite, kde žiada o vydanie
povolenia na parkovacie miesto. Ďalej musí mať preukaz ŤZP – parkovací preukaz
a posudok úradu práce, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu.
Žiadateľ musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom vozidla a nepodnikať s ním.
Za rovnakých podmienok o vyhradenie parkovacieho miesta žiadajú aj zákonní
zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí, resp. zástupcovia zdravotne ťažko
postihnutých detí na základe iného právneho vzťahu.“
Členovia komisie súhlasili s novým návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. XY/2019
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice
a navrhli aj zmenu v Článku IV., odsek č. 6), písm. c).
Nasledovné znenie znie:
➢ „c) Vyhradené parkovacie miesto podľa písm. a) tohto odseku sa vydáva na
obdobie do ďalšieho posúdenia zdravotného stavu príslušným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny vydaného podľa osobitných právnych predpisov s tým,
že pred uplynutím tejto doby môže žiadateľ požiadať o predĺženie vyhradenia
parkovacieho miesta ak sú splnené podmienky, za ktorých bolo parkovacie
miesto vyhradené. Prílohou žiadosti je čestné prehlásenie o tom, že podmienky,
za ktorých bolo povolené vyhradenie parkovacieho miesta stále trvajú.“
Po diskusii členovia prijali nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 1/V/2019/SV
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča MsZ schváliť návrh VZN č. XY/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0

3. Záver
P. primátorka oznámila, že za účelom zbierky bude vytvorený bankový účet pre rodinu
Hajtlovú, ktorej vyhorel celý byt dňa 18.05.2019.
Rodine Kohútovej, ktorej byt bol vytopený, bude ponúknuté náhradné ubytovanie v ZPS,
a materiálna pomoc.
Po ukončení predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 02.08.2019

Zapísala: Mgr. Zuzana Valášková
garant komisie

Mgr. Martin Brezovák, v.r.
predseda komisie

