
                                       Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

                                                                                                        V Nitre 26.9.2011

                                                                                                        Číslo materiálu: 274/2011

Mestské zastupiteľstvo
   
v Nitre

K bodu:
Kontrola postupov riešenia neoprávneného parkovania vrakov a nepojazdných áut na 
území mesta v zmysle VZN 4/2009 o parkovaní na území Mesta Nitry

Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:
Ing. František Halmo
hlavný kontrolór                                                                 Mestské zastupiteľstvo v Nitre

                                                                                            p r e r o k o v a l o

Spracovali:                                                                        Správu z kontroly postupov riešenia
Ing. Kristína Porubská                                                        neoprávneného parkovania vrakov
referent kontrolór                                                                a nepojazdných áut na území mesta
Ing. Beáta Beniková                                                           v zmysle VZN č. 4/2009 o parkovaní
referent kontrolór                                                                na území Mesta Nitry
                                                                                                
                                                                                            berie   na  vedomie
Napísala:                                                                                
Ing. Kristína Porubská                                                        správu a prijaté opatrenia na 
referent kontrolór                                                                odstránenie nedostatkov zistených
                                                                                            kontrolou   
                                                                                           
                                                                                             u k l a d á     

                                                                                           hlavnému kontrolórovi vykonať 
                                                                                            kontrolu plnenia opatrení

  k 28.2.2012               K.:MR

Prizvať:       

                                                                                                     ..................................................
                                                                                                           podpis predkladateľa



Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

                                                  Správa o výsledku kontroly
                                    postupov riešenia neoprávneného parkovania
                                vrakov a nepojazdných aut na území mesta v zmysle 
                                     VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 a poverenia č. 20/2011 
hlavného kontrolóra vykonali Ing. Kristína Porubská a Ing. Beáta Beniková, referentky 
kontroly kontrolu postupov riešenia neoprávneného parkovania vrakov a nepojazdných aut na 
územní mesta v zmysle VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry.
Kontrola bola vykonaná v čase od 21.7.2011 do 15.8.2011.

Kontrolné obdobie: rok 2010 a 2011 ku dňu vykonania kontroly

Predmetom kontroly:
- kontrola postupov riešenia neoprávneného parkovania vrakov a nepojazdných aut na území 
mesta v zmysle VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, ktoré nadobudlo 
účinnosť 11.9.2009. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 13.12.2010.

 V zmysle § 3 uvedeného VZN ods. 1 písm. b) predmetom dane je užívanie verejného 
priestranstva pre trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska ako súvislé státie
motorového vozidla, obytného prívesu, prípojného nemotorového vozidla kategórie O1 na 
tom istom mieste po dobu viac ako 60 dní a v zmysle § 3 ods.1. písm. c) ako súvislé státie 
vyradeného prípadne dočasne vyradeného motorového vozidla z cestnej premávky po dobu 
viac ako 30 dní. V zmysle §5 ods. 1 písm. d) sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 
pre vozidlo vyradené z cestnej premávky podľa § 3 ods. 1 písm. c)  je vo výške 1.00 € 
/m2/deň.

Ku kontrole  boli predložené oznámenia Mestskej polície trvale parkujúcich vozidiel 
a vrakov, výzvy na odstránenie vozidiel a platobné výmery za rok 2010 a od 1.1.2011 do 
26.7.2011.

Mestská polícia vykonáva kontrolu dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov.
Dopravný inšpektorát OD PZ vylustruje majiteľov týchto vozidiel. Mestská polícia vozidlo 
zaeviduje a vyhotoví fotodokumentáciu. Mestská polícia vyzve majiteľov vozidiel, aby si ich 
do 7 dní odstránili. Vozidlá, ktoré si majitelia neodstránia, ich zoznam posiela Mestská polícia
na MsÚ – referátu dopravy a cestného hospodárstva na ďalšie konanie. Referát dopravy 
a cestného hospodárstva zasiela zisteným majiteľom vozidiel, ktorí užívajú verejné 
priestranstvo viac ako 60 dní, výzvy na odstránenie vozidiel. V roku 2010 bolo vystavených 
47 výziev na odstránenie vozidla. 17 vozidiel bolo odstránených po pohovore majiteľov 
s MsP a pre majiteľov 3 vozidiel nebola predložená výzva na odstránenie vozidla.
Za rok 2010 bolo vystavených 14 platobných výmerov vo výške 28.014.48,- € (napr.: Peugeot 
306 NR – 104 CY – 6.674.40,- €,  Renault 21 Nevada NR 849 BL – 2.753.28,- €, Ford Escort 
bez evidenč. čísla – 4.719.60,- €) a 53 majiteľom vozidiel nebol vystavený vôbec platobný 
výmer.                                                        
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V roku 2011 bolo vystavených 17 výziev na odstránenie vozidla  a  pre majiteľa jedného 
vozidla nebola vystavená vôbec výzvam. Vydané platobné výmery neboli ďalej postúpené 
k zúčtovaniu a k vymáhaniu úhrad.

V roku 2010 bolo Mestskou políciou evidovaných 212 dlhodobo nepojazdných vozidiel a za 
rok 2011 bolo evidovaných 92 vozidiel.

Počet vozidiel, ktoré boli zaevidované na MsÚ- referát dopravy a cestného hospodárstva
uvádza tab. č. 1:

počet vozidiel/rok         rok  2010               2011

     počet vozidiel              67                 18

odstránené vozidlá            64                    6

neodstránené vozidlá                3                  12

Dňa 26.7.2011 bola vykonaná referátom dopravy a cestného hospodárstva kontrola, ktorá 
zistila, že bolo 15  neodstránených vozidiel.
Následná kontrola týchto vozidiel bude vykonaná v polovici mesiaca august.

Kontrolou boli zistené tieto nedostatky:

  - platobné výmery neboli vystavené vo všetkých prípadoch. Vo VZN č. 4/2009 nie je 
dostatočne a úplne definovaný spôsob vyberania a vymáhania dane pre dlhodobo 
odstavené vozidlá, ako to vyplýva z § 36 z.č. 582/2004 Zb.
- vystavené platobné výmery neboli odstúpené k ich zúčtovaniu a následne ani 
k vymáhaniu úhrad na príslušné útvary mesta, čím došlo k porušeniu §8 ods. 1 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve – účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo riadne, 
úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných 
záznamov.
- výzvy na odstránenie vozidla boli v niektorých prípadoch zasielané po lehote 30 dní, 
čím bol porušený § 49 ods. 2 Z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorého 
správny orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania ( napr. Fiat 
Ducato biele NR 919 AL – oznámenie trvale parkujúcich vozidiel bolo dňa 25.5.2010 
a výzva na odstránenie vozidla je zo dňa 2.7.2010, Hyundai Sonata zelenej farby bez 
evidenčného čísla a Peugeot 306 zelenej farby LV 512 CL – oznámenie je zo dňa 
26.4.2011 a výzva na odstránenie vozidla je zo dňa 29.6.2011, Škoda Favorit červenej 
farby NR 073 AY, Opel Corsa čiernej farby NR 250 EO – oznámenie je zo dňa 19.5.2011 
a výzva na odstránenie vozidla je zo dňa 18.7.2011.
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Útvarom hlavného kontrolóra bola vykonaná dňa 5.8.2011 námatková kontrola dlhodobo 
odstavených vozidiel a vrakov na sídlisku Klokočina I.,II.,III.

Ďalej bolo zistené :
- vozidlá Lancia Prisma NR 090 CU bolo odparkované na ul . Baničova 10,  Opel Astra NR 
907 AM bolo odparkované na ul. Jurkovičova 33, Renault Megane NR 641 DK bolo 
odparkované na ul Čajkovského 11 a VW Golf NR 018 CE bolo odparkované na ul. 
Čajkovského 11 – uvedené vozidlá má Mestská polícia evidované ako odstránené.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná  15.8.2011.

V súlade s prerokovaním Správy o výsledku kontroly postupov riešenia neoprávneného 
parkovania vrakov a nepojazdných áut  na území mesta v zmysle VZN č. 4/2009 o parkovaní 
na území mesta Nitry, boli prijaté nasledovné opatrenia:

1. zamestnancov útvaru hlavného architekta - referátu dopravy a cestného hospodárstva
- upozorniť na včasné vydávanie platobných výmerov voči držiteľom 

evidovaných vrakov a nepojazdných vozidiel
- uložiť dotknutým zamestnancom príkaz na okamžité vykonanie kontroly 

skutkového stavu vrakov a nepojazdných vozidiel
- bezodkladne odovzdať agendu vystavených platobných výmerov po splatnosti 

na vymáhanie na referát právny a vymáhanie pohľadávok

 Termín :  ihneď                                          Zodp.: Ing.arch. Stanislav Babčan, hlavný architekt
                                                                                          Zuzana Bédiová, referent pre dopravu

2. za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou nie je potrebné vyvodzovať 
individuálnu zodpovednosť, nakoľko zistené nedostatky nemajú za následok 
premlčanie nárokov mesta alebo finančný dopad na rozpočet mesta a opatrenia pod 
bodom 1/ je postačujúce na dosiahnutie nápravy. 

  Mestská rada v Nitre dňa 6.9.2011 prerokovala Správu o výsledku kontroly a prijala 
uznesením číslom 515/2011-MR, ktorým odporučila Mestskému zastupiteľstvu vziať správu 
a prijaté opatrenia o výsledku kontroly na vedomie a uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať 
kontrolu plnenia k 28.2.2012.




