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Správa o podaných petíciách na Mestský úrad v Seredi v roku 2009 
 
V zmysle  VZN č. 3/1999 pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií predkladáme správu  
o prijatých a vybavených petíciách  v roku 2009. 
V priebehu roka 2009 bolo na Mestský úrad v Seredi doručených 5 podaní označených  ako 
petícia.  Predpísané náležitosti petície spĺňali a boli riešené ako petície  podania  pod 
poradovým číslom 1,2,3, 5,  podanie pod poradovým číslom 4 bolo riešené ako  žiadosť   
občanov . 
 
1/ Dňa 4.2. 2009  pod podacím číslom 1330/2009  bola na  Mestský úrad v Seredi  doručená 
petícia, v ktorej občania  žiadali obnovenie obojsmernej premávky na Kostolnej ulici  v úseku 
od križovatky s cestou I/62 na ul. M. R. Štefánika po križovatku s miestnou komunikáciou na 
 ulici Vinárska.  Petícia  bola  riešená  investičným oddelením .   
Zjednosmernenie  premávky na   Kostolnej ulici  bolo  vykonané   počas  zriadenia dočasnej 
autobusovej stanice na Vinárskej  ulici v čase rekonštrukcie pôvodnej  autobusovej stanice. 
V súvislosti so  zabezpečením  bezpečnosti dopravy  na štátnej ceste na ul. M.R. Štefánika a  
riešením  nedostatku parkovacích miest  v centre mesta  bolo  s dopravným inšpektorátom 
dohodnuté ponechanie zjednosmernenia uvedenej ulice  aj po zrušení dočasnej autobusovej 
stanice. K žiadosti o zmenu  organizácie dopravy na miestnej komunikácii  na ulici Kostolnej  
bolo vyžiadané  stanovisko Krajského úradu  pre cestnú  dopravu a pozemné komunikácie  
v Trnave, v ktorom odporúča  ponechanie jednosmernej premávky  na uvedenej ulici .  MsZ    
bolo  informované  o petícii, ktoré  uznesením č. 35/2009  zo dňa 24.2. 2009   zobralo na 
vedomie informáciu o podanej petícii občanov a odporučilo  ponechanie jednosmernej 
premávky na  uvedenej ulici.    
 
 
2/  Dňa 14.4. 2009 pod podacím číslom 3052/2009  bola zaevidovaná  petícia občanov  
z obytného domu na Spádovej ulici 1144, ktorí žiadali zriadenie parkoviska pri obytnom 
dome   na uvedenej ulici. Petícia bola riešená investičným oddelením.   
 Nedostatok parkovacích miest  sa dotýka aj nášho mesta,  pôvodne vybudované  parkovacie 
plochy na sídliskách  a pri obytných  domoch  nepostačujú  kapacitne. Mesto  Sereď  sa 
zaoberá  otázkou  budovania parkovísk.   Vzhľadom na to, že finančné prostriedky   určené na 
vybudovanie parkovísk pre rok 2009 už boli  rozdelené, bola zaslaná odpoveď  v tom zmysle , 
že akcia bude  zaradená   do  návrhov na rok 2010. Na základe vykonanej obhliadky a po 
dohode s dotknutými občanmi  bolo prijaté zjednodušené technické riešenie na úpravu 
parkovania a toto bolo ešte v roku 2009 i zrealizované, čím bolo požiadavkám občanov  
vyhovené.   
 
 
3/ Dňa 9.6. 2009  pod číslom 4423/2009 bola podaná petícia občanov   mesta , kde  dotknutí 
občania   vyjadrili nesúhlas s navrhovaným riešením revitalizácie Námestia slobody ( Malého  
parku ) a žiadajú o prehodnotenie zámeru. Petícia bola riešená oddelením územného 
plánovania a stavebného poriadku.  Doručenú petíciu bolo potrebné doplniť, pretože nespĺňala 
náležitosti  podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (určenie osoby  pre styk s orgánom 
verejnej správy  podľa ust. § 3 ods. 4)   K predloženej petícii   sa uskutočnilo  dňa 18.8. 2009  
rokovanie   za účasti  občanov.  Pripomienky občanov  sa týkali   úbytku parkovacích plôch  
a spomalenia resp. zastavenia toku dopravy  vytvorením pešej zóny . Na rokovaní bolo 
predložené riešenie a to vytvorenie nových parkovacích miest po celej dĺžke jednosmernej 
komunikácie,  zachovanie doterajších  parkovacích miest a vytvorenie nových parkovacích 
miest  vhodným spôsobom v lokalite mimo projektu Revitalizácie Námestia slobody. Mestské  
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zastupiteľstvo bolo informované o podanej  petícii týkajúcej sa revitalizácie  Námestia 
slobody a uznesením č. 186/2009 zo dňa 25.8. 2009  zobralo na vedomie informáciu  o petícii.   
 
4/  Dňa 26.8. 2009  bolo  pod číslom 5903/2009 doručené podanie označené ako petícia,   
ktoré sa týkalo umiestnenia a vybudovania ohrady pre odpadové zberné nádoby. Toto podanie  
nespĺňalo požiadavky petície, bolo riešené ako  žiadosť občanov. Vedúci oddelenia životného 
prostredia na základe požiadavky občanov riešil uvedenú problematiku na tvári miesta  ihneď 
po doručení  žiadosti . Požiadavke  občanov na umiestnenie ohrady na zberné nádoby  na nimi 
požadované miesto bolo vyhovené.  
 
5/ Dňa 9.9. 2009  pod číslom  6168/2009  bola doručená petícia  občanov  obytného domu na 
ulici D. Štúra 1011/4, ktorí žiadali  vybudovanie  parkoviska pri bytovom dome.  Petíciu 
riešilo  investičné  oddelenie. Prerokovaná  bola  za účasti   zástupcu  petičného výboru , ktorý 
bol  poverený petičným výborom na zastupovanie občanov a tento bol oboznámený  
o pokračovaní  Mesta Sereď   vo výstavbe  parkovísk  aj v roku 2010  a plánovanom zaradení   
požiadavky občanov bytového domu na ulici  D.Štúra 1011  na výstavbu  parkoviska do plánu 
v roku 2010. Na základe ústneho prerokovania nežiadal zástupca petičného výboru písomné  
vyjadrenie na uvedenú petíciu. Komisia, ktorá bola zriadená MsZ k výberu komunikácií 
určených na opravu na svojom zasadnutí v mesiaci január zaradila realizáciu tohto  
parkoviska v roku 2010.     
 
 
V Seredi, dňa  9.2. 2010   


