Izvješće o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA
OPĆIH UVJETI ZA USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA
Nositelj izrade izvješća: Zaprešić, d.o.o.
Zaprešić, 19.03.2019.

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s
javnošću

OPĆI UVJETI ISPORUKE

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

ZAPREŠIĆ, D.O.O., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se
njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja

Radi usklađenja s člankom 24. i 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br. 68/2018, 110/2018) navedeni nacrt
daje se na savjetovanje javnosti (korisnicima usluga)

Objava dokumenata za savjetovanje

https://komunalno.vio-zapresic.hr/wpcontent/uploads/sites/3/2019/02/opci-uvjeti-isporuke-za-uslugeparkiranja-na-uredjenim-javnim-povrsinama.pdf

Razdoblje provedbe savjetovanja
Od 15.02.2019. do 18.03.2019
Zaprimljena su 3 mišljenja odnosno prijedloga sljedećeg sadržaja:
1.) PRIJEDLOG OD 17.03. 2019. – Barbara Knežević: „Predlažem
da se iz iste ukloni slijedeće područje:
Ulica Vladimira Nazora - neposredno uz raskrižje sa ulicom bana J.
Jelačića
Ulica Pavla Lončara 1 (uz Dom zdravlja Zaprešić)
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti
savjetovanja s javnošću

Naime, ne radi se o površinama u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave, a Zakon o komunalnom gospodarstvu nedvosmisleno
navodi da su javna parkirališta “ uređene javne površine koje se
koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s
pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave“.
ISPRAVAK PRIJEDLOGA ZAPRIMLJEN – 17.03.2019.
„Samo mali ispravak, nije Ulica Pavla Lončara 1, već parkiralište na
ulazu u hitnu pomoć, parcela broj 4442/1“.
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2. PRIJEDLOG – od 18.03.2019. – Ante Nekić: „Temeljem čl. 24. i
30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 11. Zakona o pravu
na pristup informacijama ovim putem dostavljam primjedbe i
prijedloge na predložene „Opće uvjete o organizaciji i načinu naplate
parkiranja na području grada Zaprešića“ kako slijedi:
1. Gradskom Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja
propisano je da se naplaćuje satna ili višesatna parkirna karta.
Budući da ugrađeni aparati za naplatu ne izvraćaju višak ubačenog
novca te za npr. ubačenih 5kn u prvoj zoni izdaju parkirnu kartu u
trajanju od 75min a ne satnu kartu, ili u drugoj zoni za npr. 5kn izdaju
kartu u trajanju 100 min predlažem da gradskoj upravi predložite
uvođenje cijena od 1,2,3,4,5 kn, tj. da jedinca mjere bude 15 min
parkiranja. Tako bi u prvoj zoni za 1kn dobili 15 min parkiranja, za
2kn 30 min, za 3kn 45 min itd… Tada bi postojeća funkcionalnost
parkirnih aparata bila usklađena sa svim važećim zakonima (Zakon
o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača itd.). Osim toga,
građani bi mogli efikasnije koristiti parking, povećala bi se protočnost
vozila, bilo bi više slobodnih mjesta itd. Što se tiče plaćanja SMS-om
dovoljno bi bilo imati dvije opcije: 30 min i 60 min, kao što je u
Zagrebu u prvoj zoni.
2.
U predloženim Općim uvjetima navedena je cijena dnevne
karte u iznosu 60kn za obje zone. Budući da se dnevna karta odnosi
na „cijenu korištenja parkirališnog mjesta u trajanju od 24
sata“ potrebno je navedenu cijenu uskladiti sa stvarnom cijenom te
sa Zakonom o zaštiti potrošača. U obje zone parkiranje se naplaćuje
u trajanju od 12 h (od 07-19h) tako da u prvoj zoni dnevna karta
treba iznositi 12x4=48 kn a u drugoj 12x3=36 kn.
3. Plaćanje SMS-om: naknada telekom operatera za svako
plaćanje SMS-om iznosi 0,75 kn. Budući da je to značajan iznos u
odnosu na cijenu sata parkiranja: u prvoj zoni plaćanje SMS-om
poskupljuje cijenu za 19% a u drugoj za čak 25%, predlažem da
navedeni trošak organizator parkiranja preuzme na sebe kako bi
građani imali istu cijenu neovisno o načinu plaćanja, kao što je to
slučaj kod plaćanja svih drugih usluga i roba.
4. Cijena povlaštene parkirališne karte: u predloženim općim
uvjetima, u tablici u prilogu II. navedena je samo cijena mjesečne
povlaštena karte. U prijašnjoj odluci je postojao popust za
jednokratnu kupnju godišnje povlaštene karte. Npr. za II. zonu je
povlaštena godišnja karta iznosila 200,00 kn. Predlažem da takvu
povlaštenu cijenu zadržite i u novim Općim uvjetima.“
3. PRIJEDLOG OD 18.03.2019. Barbara Knežević:
„Predlažem da se u Prilogu II Općih uvjeta zamjeni napomena:
CIJENA DNEVNE PARKIRALIŠNE KARTE
ZONA

CIJENA DNEVNE PARKIRNE KARTE

1. ZONA

60,00 kuna

2. ZONA

60,00 kuna

Sa slijedećim tekstom:
CIJENA DNEVNE PARKIRALIŠNE KARTE
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ZONA

CIJENA DNEVNE PARKIRNE KARTE

1. ZONA

50,00 kuna

2. ZONA

40,00 kuna

Ukoliko se račun plati na blagajnama Zaprešić d.o.o. istog dana prije
isteka radnog vremena parkirališta, biti će obračunato stvarno
vrijeme parkiranja uvećano za 10,00 kn troška izdavanja računa.
Ujedno predlažem na kraju cjenika dodati napomenu: Navedene
cijene sadrže porez na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu
na dodanu vrijednost.
Obrazloženje:
Naime, realno vrijeme u kojem se naplaćuje parkiranje je radnim
danom 7-19, a subotom 7-13 sati, te zbroj jediničnih cijena satnih
karata radnim danom u prvoj zoni iznosi 48,00 kn, a u drugoj zoni
36,00 kn. Ukoliko se uzme u obzir i realni materijalni trošak
izadavanja uplatnice za podmirenje dnevne karte (150 tiskanica
prodaju se po cijeni od 13,70 kn), trošak ispisa iste, smatram da su
predložene cijene i više nego korektne, te u duhu Zakona o zaštiti
potrošača.
Naime, komunalne djelatnosti ne obavljaju se radi stjecanja dobiti,
već radi osiguravanja isporuke komunalnih usluga korisnicima
prema načelima komunalnog gospodarstva propisanim ovim
Zakonom (načelo neprofitnosti), a isporučitelj komunalne usluge
obvezan je u obavljanju komunalne djelatnosti postupati na
učinkovit, ekonomičan i svrhovit način uz najmanje troškove za
korisnike (načelo ekonomičnosti i učinkovitosti).
Cijene komunalnih usluga utvrđuju se tako da osiguravaju
postupnost povrata troškova građenja i održavanja komunalne
infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti, vodeći računa o
tome da one budu socijalno prihvatljive za stanovništvo te poštujući
zaštitu prava potrošača u skladu s posebnim propisima (načelo
prihvatljivosti cijene komunalnih usluga).
Ujedno, pružanje mogućnosti da se parkiranje plati isti dan na
blagajni pružatelja komunalne usluge osigurava se brža naplata te
se izbjegavaju postupci prisilne naplate dnevnih parkirnih karti kao i
svi dodatni troškovi koje takva prisilna naplata iziskuje, čime ujedno
Zaprešić d.o.o. izbjegava izaganje reputacijskom riziku.
Dodatna naknada od 10,00 kn predstavlja realni trošak rada
prometnog redara kao i djelatnika na šalteru koji će obračunavati
stvarno vrijeme parkiranja i naplaćivati tako obračunate dnevne
karte.“

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja
i prijedloga s obrazloženjem razloga za
neprihvaćanje

Zaprešić, d.o.o. kao organizator parkiranja na uređenim javnim
površinama uslugu obavlja temeljem Odluke o organizaciji i načinu
naplate parkiranja na području Grada Zaprešića („Službene novine
Grada Zaprešića“, br. 07/17) i Odluke o izmjenama i dopunama
odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada
Zaprešića („Službene novine Grada Zaprešić“, br. 02/18), a koje
odluke je donijelo Gradsko vijeće Grada Zaprešića. Navedena
činjenica razvidna je i iz čl.2. st. 1. prijedloga Općih uvjeta isporuke
za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (UVJETI
PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE). Nadalje,
predmetnim odlukama utvrđeni su i parkirališni blokovi odnosno
zone.
Prihvaćanje primjedba i prijedloga koje ste zaprimljenih e-mailom od
17.03.2019., odnosno 18.03.2019. godine u nadležnosti je Gradskog
vijeća Grada Zaprešića.
Sa svim primjedbama i prijedlozima upoznali smo stručne službe
Grada Zaprešića.
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Ostali oblici savjetovanja s javnošću

Nije bilo

Troškovi provedenog savjetovanja

Provođenje savjetovanja s javnošću nije iziskivalo dodatne financijske
troškove.
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