
Vážení spoluobčania. 

 

 

 Nedávno sa na sociálnych sieťach rozpútala búrlivá debata o niektorých parkovacích 

miestach v centre mesta Šurany. Jedná sa konkrétne o parkovacie miesta na ul. Ž. Bosniakovej, 

M. R. Štefánika a Námestí hrdinov, ktoré sú vyznačené bližšie ako 5 m pred priechodmi                         

pre chodcov. Väčšina z Vás tvrdí ako mesto a polícia (štátna či mestská) týmto porušujú                 

zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Centrum mesta (ul. Ž. Bosniakovej, M. R. Štefánika a Námestie hrdinov) 

je v zmysle tohto zákona riadne označené dopravnými značkami ako „Obytná zóna“                                       

( vypracovaný projekt a schválený dopravným inžinierom OR PZ Nové Zámky ). O „Obytnej 

zóne“ hovorí § 59  zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa v odst. 3 okrem iného píše: „V obytnej zóne                    

a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené 

inak“, čo v praxi znamená, že v obytnej a pešej zóne sa smie parkovať na miestach tam 

vyhradených (riadne vyznačené a označené parkovacie miesta v zmysle projektu).                                  

Dňa 8.12.2016 MsZ Šurany uznesením č.: 19/2016-Z bod XXVIII. schválilo VZN mesta 

Šurany č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta (platené parkovanie v centre mesta) s účinnosťou                    

od 1.4.2017. Z uvedeného dôvodu si dalo mesto Šurany vypracovať projekt na vyznačenie 

parkovacích miest v obytnej zóne, ktorý bol riadne schválený dopravným inžinierom OR PZ 

Nové Zámky. V podstate tento projekt je takmer totožný so starým projektom, ktorý bol 

schválený zhruba ešte v čase keď v centre mesta vznikla obytná zóna. Čo znamená, že sa len 

nanovo vyznačili staré parkovacie miesta, ktoré boli v centre mesta vyznačované už roky. 

A medzi tieto parkovacie miesta patrili aj parkovacie miesta tesne pred priechodmi pre 

chodcov. Po minulé roky nikomu tieto parkovacie miesta nevadili, pričom verejnosti začali 

vadiť až teraz, keď mesto spúšťa platené parkovanie v centre mesta, z čoho je každému 

súdnemu človeku jasné, že verejnosť netrápia ani nie tak tie parkovacie miesta ako to, že si                 

za parkovanie v centre mesta budeme musieť všetci platiť. Všetci, čo v tejto krajine žijeme 

vieme, že mesto Šurany je jedno z posledných miest na Slovensku, kde sa za parkovanie 

v centre mesta neplatí. Každý z Vás, kto chodí do centra mesta pravidelne si musel všimnúť,       

že na ul. Ž. Bosniakovej a M. R. Štefánika v čase od 08.00 h do 16.00 h, nie je kde zaparkovať, 

lebo na parkovacích miestach v uvedenej dobe parkujú vozidlá, ktorých majitelia prišli                         

do centra mesta buď do práce alebo do školy, pričom bežní návštevníci mesta nemajú kde 

zaparkovať. Takýto komfort nemajú majitelia motorových vozidiel v žiadnom inom meste                 

na Slovensku (parkovanie 8 a viac hodín v centre mesta bez úhrady a pod dohľadom 

bezpečnostných kamier). Každý z nás si musí dať ruku na srdce a priznať si, že prvé čo hľadáme 

po príchode do cudzieho mesta keď zaparkujeme, je to, že hľadáme kde nájdeme parkovací 

automat, aby sme si kúpili parkovací lístok. Na toto si budeme musieť zvyknúť aj v našom 

meste.  

 

 

S pozdravom  

 

 

 

         Richard Kostolný  

poverený riadením MsP Šurany 

 


