Ing. Jaroslav Polaček, Němcovej 4, 040 01 Košice, tel.: 0902 731 621

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
V Košiciach 21.7.2016

Vec
Podnet na preverenie podvodu a neoprávneného manipulovania a pozmeňovania dopravných značiek
v Košiciach.
I.
Podávateľ podnetu:

Ing. Jaroslav Polaček, Nemcovej 4, 040 01 Košice

Miesto kde dochádza k neoprávnenému manipulovaniu s dopravnými značkami: Mesto Košice
Počet dopravných značiek: 100ks a viac
Páchatelia priestupkov: osoby poverené spoločnosťou EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava - na základe
nájomnej zmluvy s mestom Košice č. 2012001646
Dňa 01.07.2016 vstúpilo do platnosti VZN mesta Košice č. 157/2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Košice (ďalej len VZN) . Zároveň mesto Košice prenajalo na základe nájomnej
zmluvy so spoločnosťou EEI, s.r.o. všetky úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových
vozidiel, ktoré sa nachádzajú v rezidentských lokalitách č. 1– 10 v zmysle VZN.
Na základe tejto zmluvy ako aj súvisiacich uznesení mestského zastupiteľstva a schválených harmonogramov
prác, spoločnosť EEI, s.r.o. v meste Košice osadila stovky dopravných značiek k 01.07.216
V tejto súvislosti a po vyjadreniach dopravných inžinierov ale hlavne s ohľadom na naše reálne zistenia na
cestných komunikáciách v Košiciach (viď. prílohy) dochádza k vážnemu ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky v meste Košice. K uvedenému dochádza neodbornou inštaláciou zvislého dopravného
značenia a inštalovaním necertifikovaných dopravných značiek ako aj ich pozmeňovaním na území mesta
Košice. Upozorňujem teda, že dochádza k závažnému a rozsiahlemu porušovaniu Zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov.
Týmto konaním dochádza k poškodzovaniu spotrebiteľov a je len otázkou času, kedy následkom
neodborného umiestňovania zvislého dopravných značenia dôjde k dopravným nehodám s tragickými
následkami. Spotrebiteľom sú všetci účastníci cestnej premávky v meste Košice.
II.
V daných rezidentských zónach v zmysle VZN sa nachádzajú dopravné značky s textom ZÓNA. Tieto dopravné
značky:
a) nie sú označené ako certifikované – respektíve boli označené až 15 dní po osadení
b) nedisponujú certifikátom o nemennosti parametrov (zákon 133/2013 Z. z.) – respektíve boli označené
až 15 dní po osadení
c) sú pozmeňované lepením fólie v dolnej časti s textom „...rezidentská lokalita ...“,
d) sú umiestňované tak, že bránia vo výhľade vodičom resp. obmedzujú výhľad na iné prikazujúce
dopravné značenie,
e) sú používané v rozpore s cestným zákonom (zákon 8/2009 Z.z.),
f) označenie zón dopravnými značkami je zmätočné a v zmysle VZN neúplné k dňu podania podnetu,

III.
Dopravné značky ako stavebný výrobok majú v zmysle právnych predpisov disponovať označením CE, ktoré sa
pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na nemu pripevnený štítok. Ak to povaha
výrobku neumožňuje, pripojí sa na obal alebo do sprievodnej dokumentácie. Označenie CE sa pripojí pred jeho
uvedením na trh. Za ním môže nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka výrazne upozorňujúca na
osobitné riziko alebo používanie. Za označením CE sa uvádzajú dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát
pripojilo, meno a registrovaná adresa výrobcu alebo identifikačná značka umožňujúca ľahkú a jednoznačnú
identifikáciu mena a adresy výrobcu, jedinečný identifikačný kód typu výrobku, referenčné číslo vyhlásenia o
parametroch, úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov, odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú
špecifikáciu, prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v technickej
špecifikácii.
Na základe zisteného stavu v období od 25.06 – 03.07.2016 spoločnosť EEI, s.r.o. osadzovala dopravné značky
bez ich označenia s príslušným certifikátom v počte niekoľko 100 kusov. Až následne po upozornení v období
od 15.07.2016 – 20.07.2016 sa na predmetných značkách objavili nálepky s označením výrobcu a číslom
certifikátu.
Domnievam sa, že predmetné dopravné značky neboli posudzované a vyrobené na základe platných noriem:
a) o nemennosti parametrov,
b) o zhode so systémom riadenia výroby,
a teda distribútor nedokáže preukázať priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby ako aj záväzný plán
skúšok od autorizovanej resp. notifikovanej osoby.
Dôkaz o dolepovaní certifikátov:

IV.
Spoločnosť EEI porušuje parkovacie normy a poškodzuje znevýhodnených spotrebiteľov (s hendikepom).
Spoločnosť EEI, s.r.o zároveň nedodržuje normy v súvislosti s vodorovným dopravným značením ako aj samotnú
rozhľadovosť dopravného značenia
Dôkaz:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok ma neváhajte kontaktovať.
V prílohe doplňujúca fotodokumentácia.
Ing. Jaroslav Polaček
poslanec MZ Košice a MZ Košice – Sever

