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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2014 
o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í
VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry
u k l a d á
hlavnému architektovi mesta Nitry
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientského centra služieb
-vyvesenie vydaného znenia VZN č. 8/2014 o dočasnom 
  parkovaní na  území mesta Nitry na úradnej tabuli Mestského 
  úradu v Nitre                                                       T:  do 10 dní
-zverejnenie spôsobom v meste obvyklým
                                                                             T:  do 30 dní
                                                                     K:  referát organizačný 

Podpis predkladateľa:



Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8 /2014

o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry
Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre, podľa § 6, § 11 ods.4, písm. g) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien a doplnkov a v zmysle § 6a zákona  
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších zmien a 
doplnkov

sa uznieslo na vydaní
tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.8 /2014 o dočasnom parkovaní na území mesta 
Nitry.

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje úseky miestnych komunikácií na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel na území mesta Nitry, určuje výšku úhrady za dočasné 
parkovanie, spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, spôsob úhrady za 
parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na nemotorovú dopravu a jednostopé 
motorové vozidlá (motocykel, moped).

§ 2
Základné pojmy

      Na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Verejným  priestranstvom  je najmä  miestna komunikácia1, námestie, parkovisko. 
2. Správou výberu parkovného za užívanie verejných priestranstiev, na ktorých sa vyberá 

parkovné za dočasné  parkovanie poverilo Mesto Nitra v súlade s § 3d ods. 5 písm. d)2

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších 
zmien a doplnkov, príspevkovú organizáciu Mesta Nitry – Mestské služby Nitra.

3. Nemotorová doprava je doprava uskutočňovaná pomocou  ľudskej,  alebo zvieracej  sily a
je to najmä bicykel, ručný vozík, záprahové vozidlo, vozík pre zdravotne postihnuté 
osoby, aj motorový.

4. Motocykel   je   dvojkolesové  motorové   vozidlo,   dvojkolesové   motorové   vozidlo   s  
postranným vozíkom, trojkolesové motorové vozidlo do pohotovostnej hmotnosti 400 kg.

5. Mopedom je motocykel s objemom valcov do 50 cm3 a najvyššou  povolenou  rýchlosťou
do 50 km h-1.

§ 3
Organizovanie parkovania na verejnom priestranstve

1. Dočasné parkovanie vozidiel sa vykonáva na:
 parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií, s pozdĺžnym státím vozidiel,
 parkovacích pásoch pozdĺž komunikácií, s kolmým,  šikmým a pozdĺžnym státím,
 čiastočne alebo úplne  na chodníku, ak  to   povaha   a šírka chodníka umožňuje 

okrem zóny s dopravným obmedzením, pokiaľ takáto úprava je vyznačená príslušnou 
dopravnou značkou. 

2. Parkoviská, na ktorých sa vyberá parkovné musia byť označené príslušným zvislým 
a vodorovným dopravným značením modrej farby v zmysle zákona o cestnej premávke 
a jej vykonávajúcej vyhlášky.

                                           
1 §7 vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. k zákonu o pozemných komunikáciách znení 
neskorších zmien a doplnkov

2 § 3d ods. 5 písm. d)2 zákona č. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) 
v znení neskorších zmien a doplnkov



3. Dopravné značenie musí byť doplnené o prevádzkový poriadok plateného parkoviska, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

§ 4
Okruhy miestnych komunikácií s výberom parkovného

1. Okruhy (zóny) parkovania s výberom parkovného sú definované podľa výšky 
parkovacích poplatkov. Parkovanie podľa jednotlivých zón je určené výškou úhrady 
v závislosti od časti dňa a atraktivity parkovacích miest.

Dočasné parkovanie určené poplatkom na hodiny státia vozidla

Vymedzenie okruhov miestnych komunikácií:
I. okruh
Sládkovičova
Kúpeľná
B. Němcovej
Palárikova ulica
Štefánikova ulica (od Štúrovej po Palárikovu)
Farská ulica
Školská ulica
Piaristická ulica (od Štúrovej po Školskú)
Kmeťkova
Mostná
Fr. Mojtu 
Župné námestie
Podzámska (Parkovisko)

II. okruh
parkovisko pred Domom služieb na ul. Štúrova
A. Šulgana
7.pešieho pluku
Damborského ulica
Na vŕšku
parkovisko pri PKO
Cintorínska
Hodžova
Špitálska
Kasalova
Jaskyňová
Robotnícka
Mariánska dolina
Riečna
Chalúpkova (od Wilsonovho nábr.po Čsl. Armády)
Podzámska (od parkoviska z ul. Mostná po Parkové nábrežie)
Palackého
Kalinčiakova (od Hodžovej po Moyzesovu)
Kukučínova (od Hodžovej po Moyzesovu)
Jesenského
Námestie Kráľovnej pokoja
parkovisko pred budovou Úradu práce, soc. vecí a rodiny, Štefánikova 88
parkovisko pre Okresným úradom, Štefánikova 69
Wilsonovo nábrežie (parkovisko pri Tr. A. Hlinku)
Palánok
Vikárska



Párovská
Ďurkova
Nábrežie mládeže (jednosmerný úsek od ul. B.Slančíkovej po most na Tr. A.Hlinku)
Boženy Slančíkovej (obojstranne)
parkovisko Nábr.mládeže (pri Chrenovskom moste)
parkovisko pri Mestskom úrade (závorový systém)

2. Parkovanie vozidiel na týchto verejných priestranstvách s parkovacími automatmi sa riadi 
prevádzkovým poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

§ 5
Prevádzková doba plateného parkovania

Časový rozsah spoplatneného dočasného parkovania sa určuje na čas:
- pondelok – piatok od 08.00 hod.  do  16.00 hod.
- sobota od 08.00 hod.  do  12.00 hod.

Časový rozsah spoplatnenia bude umiestnený na mieste parkovania.

§ 6
Sadzby parkovného a paušálne poplatky

Sadzby parkovného sú určené v samostatnej prílohe č. 2 Cenník tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia.

§ 7
Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia

1. Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.
2. Úhradu je možné zaplatiť:

a) zakúpením parkovacieho lístka
b) zakúpením parkovacej karty

3. Zaplatenie úhrady sa preukazuje:
a) parkovacím lístkom,
b) platnou parkovacou kartou

4. Platiteľ parkovného je povinný umiestniť na čas parkovania pred jeho začiatkom platný 
doklad o zaplatení parkovného (parkovací lístok alebo parkovaciu kartu) viditeľne za čelné 
sklo vozidla tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla 
a ďalej sa riadiť dopravným značením a prevádzkovým poriadkom parkovania. V prípade 
nesplnenia si tejto povinnosti sa uvedené hodnotí ako neuhradenie parkovného.

5. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.

§ 8
Oslobodenie od parkovného a zníženie ceny paušálneho parkovného 

Od parkovného budú oslobodené vozidlá:
- držiteľov preukazov ZŤP-S, ZŤP a tie, ktoré sú označené osobitným označením 

„európsky parkovací preukaz“,
- s právom prednosti v jazde,
- vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označené osobitným 

označením O2



§ 9
Kontrolná činnosť

Kontrolu plnenia ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská polícia 
Mesta Nitra.

§ 10
Sankcie

Sankcie za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia upravujú osobitné predpisy.3

§ 11
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia Pravidlá 
dočasného parkovania a cenový predpis sadzieb parkovného na území mesta Nitra
schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 313/2013-MZ zo dňa 
17.10.2013 a platné dňom 01.11.2013.
Parkovacie karty vydané v zmysle uvedených pravidiel sú v platnosti do doby ich
ukončenia.

2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN č.8/2014 o dočasnom 
parkovaní na  území  mesta  Nitry na svojom zasadnutí dňa ............... uznesením č.       
....................... a toto VZN č.8/2014 nadobúda  účinnosť  15. dňom   od  vyvesenia   na   
úradnej  tabuli MsÚ v Nitre,  t.j. ...................... .

Jozef Dvonč JUDr. Igor Kršiak
   primátor        prednosta
mesta Nitry Mestského úradu v Nitre

                                           
3 Zákon slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov



                                                                                                                     
Príloha č. 1

Prevádzkový poriadok parkovania s výberom poplatku parkovacími automatmi

Prevádzkovateľ:   Mestské služby Nitra

Prevádzková doba: po – pia        8.00 – 16.00 h
  so              8.00 – 12.00 h

Sadzba poplatku s DPH:
- hodinová sadzba:       

- I.okruh 0,50 € / prvá hodina a 1,00 € / každá ďalšia začatá hodina
- II.okruh 0,20 € / prvá hodina a 0,50 € / každá ďalšia začatá hodina

- konverzný kurz = 30,126 Sk

Povinnosti poplatníka:
Poplatník je povinný ihneď umiestniť platný parkovací lístok viditeľne za čelným sklom 
automobilu. Návod na použitie parkovacieho automatu je umiestnený na prístroji.

Poznámka: Prevádzkový poriadok bude umiestnený vždy podľa jednotlivých okruhov, 
                   prípadne sa môžu jednotlivé okruhy spoplatnenia farebne odlíšiť.



Príloha č. 2
Cenník parkovného 

Sadzby parkovného – dočasné parkovanie

a) sadzby parkovného pre I. okruh
• 0,50 € / prvá hodina a 1,00 € / každá ďalšia začatá hodina

b) sadzby parkovného pre II. okruh
          • 0,20 € / prvá hodina a 0,50 € / každá ďalšia začatá hodina

     • u parkoviska Mestského úradu 1. hodina zdarma

Sadzby parkovného - Paušálne parkovné:

a) občianska karta „PK-O“ - 10 €/rok
Poznámka:

Občianska parkovacia karta „PK-O“ sa vydáva pre občana s trvalým pobytom v zóne 
spoplatneného parkovania, ktorý musí byť vlastníkom motorového vozidla. Karta sa 
vydáva maximálne na dve spoplatnené miesta v blízkosti trvalého bydliska (rezidenčná 
karta).

b) ročná voľná karta „PK-Vr“ - 170 €/rok

c) polročná voľná karta „PK-Vp“ - 100 €/polrok

d) štvrťročná voľná karta „PK-Vš“ - 60 €/štvrťrok

e) mesačná voľná karta „PK-Vm“ - 25 €/mesiac
Poznámka:

Voľné parkovacie karty „PK-Vr“, „PK-Vp“, „PK-Vš“ a „PK-Vm“ sa vydávajú na 
všetky spoplatnené parkoviská bez obmedzenia.

f) prenosná karta „PK-P“ - 340 €/rok
Poznámka:

Prenosná parkovacia karta“PK-P“ sa vydáva na maximálne 4 motorové vozidlá bez 
obmedzenia.

g) zamestnanecká ročná voľná karta „PK-Z“ - 70 €/rok

h) zamestnanecká polročná voľná karta „PK-Zp“ - 40 €/polrok
Poznámka:

Zamestnanecké voľné karty „PK-Z“ a „PK-Zp“ sa vydávajú pre individuálnych 
zamestnancov, ktorí pracujú v zóne spoplatnenia, pričom musia hodnoverne dokladovať 
pracovný pomer a že ich pracovisko sa nachádza v spoplatnenej zóne.

i) zamestnanecká rezidenčná ročná voľná karta „PK-ZR“ - 20 €/rok
Poznámka:

Zamestnanecké rezidenčné karty „PK-ZR“ sa vydávajú ako zamestnanecké karty pre 
zamestnávateľov s veľkým počtov zamestnancov (úrady, inštitúcie a pod.), ktorí pracujú 
v zóne spoplatnenia, pričom zamestnávateľ bude hodnoverne dokladovať ich pracovný 
pomer a to, že sa pracovisko nachádza v spoplatnenej zóne. Tieto karty sa vydávajú na 
spoplatnené parkovisko v mieste pracoviska v rozsahu dvoch spoplatnených miest v 
blízkosti pracoviska v spoplatnenej zóne.



Paušálne parkovné je pre uvedené kategórie určené nasledovne:
- poslancov Mestského zastupiteľstva – 10% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej 
karty (PK-Vr)
- členov komisií Mestského zastupiteľstva – 30% paušálneho poplatku z voľnej 
parkovacej karty (PK-Vr)
- členov výborov mestských častí – 30% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej karty 
(PK-Vr)
- zamestnancov Mesta Nitry – 20% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej karty (PK-
Vr)
- riaditeľov organizácií založených a zriadených mestom, pre ich služobné vozidlá -
20% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej karty (PK-Vr)
- služobné vozidlá organizácií založených a zriadených mestom - 20 % paušálneho 
poplatku z voľnej parkovacej karty (PK-Vr)

c) Primátor mesta môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa alebo po odporučení 
správcu, prípadne útvaru hl. architekta, referátu dopravy a cestného hospodárstva udeliť 
percentuálnu zľavu v rozsahu 50 % z paušálneho poplatku z ceny voľnej parkovacej karty.

Podmienky vydávania a platnosti parkovacích kariet:
- parkovacie karty sa vydávajú na konkrétne evidenčné číslo vozidla, pokiaľ nie je 
ustanovené inak,
- platnosť parkovacej karty sa stanovuje od dátumu zaplatenia na dobu jedného roka,
- parkovacia karta s paušálnym parkovným nesmie byť využívaná na odstavovanie vozidiel 
s cieľom dlhodobého parkovania vozidla. Na miestach určených ako spoplatnené dočasné 
parkovanie nie je dovolené dlhodobé odstavovanie vozidiel, ktorým sa rozumie nepretržité 
odstavenie vozidla na viac ako 24 hodín na tom istom parkovacom mieste. V prípade 
porušenia tohto pravidla prevádzkovateľ sám alebo cestou Mestskej polície v Nitre vyzve 
držiteľa karty na nápravu, pričom v prípade, že náprava nebude bezodkladne zjednaná, 
prevádzkovateľ odníme držiteľovi parkovaciu kartu a vráti alikvotnú časť uhradeného 
paušálneho poplatku.



Dôvodová správa:

Na základe požiadaviek a pripomienok, ktoré sa týkajú rozšírenia spoplatnenia ulíc 
v rámci plateného parkovania v mesta Nitra je predložený návrh „Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry“.

V návrhu sú zapracované všetky miestne komunikácie a parkoviská, ktoré boli 
spoplatnené a ktoré sa majú spoplatniť.  

Na základe doterajších skúseností Mestských služieb Nitra, ktorý zabezpečovali výber 
parkovného, sme v predkladanom návrhu urobili nasledovné úpravy:

1. Znížili sme počet okruhov zaradených na spoplatnenie na dva. 

2. Do okruhu I. boli presunuté z okruhu II. ulice Kmeťkova, Mostná, Fraňa Mojtu, Župné 
námestie, Podzámska (parkovisko). Tým sme utvorili vnútorný okruh ulíc centra 
mesta okolo Svätoplukovho námestia a pešej zóny, ktorý navrhujeme spoplatniť 
sadzbou 0,50 € a 1,00 € za každú začatú ďalšiu hodinu.

3. Do II. Okruhu boli presunuté všetky ulice pôvodného tretieho okruhu a zároveň 
doplnené nasledovné nové ulice a parkoviská: parkovisko pri PKO, Jesenského, 
Podzámska (od parkoviska po Parkové nábrežie), Cintorínska, parkovisko pred 
budovou Štefánikova 88 ( Úrad práce soc. vecí a rodiny),  parkovisko pred Okresným 
úradom, Chalupkova, Vikárska, Párovská, Ďurkova, Nábrežie mládeže (jednosmerný 
úsek od ul. B. Slančíkovej po most na Tr. A. Hlinku), Boženy Slančíkovej 
(obojstranne), parkovisko Nábrežie mládeže ( pri Chrenovskom moste ). Celý druhý 
okruh navrhujeme spoplatniť sadzbou 0,20 € a 0,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu.

4. Pôvodný IV. Okruh (výber parkovného počas výstav) bol zrušený, nakoľko táto 
činnosť je pre Mestské služby Nitra nerentabilná.

5. Pristúpili sme v návrhu na úpravu času na spoplatnené dočasné parkovanie. Prihliadali 
sme na požiadavky občanov a potreby riešenia ich povinností ako zamestnancov, resp. 
rodičov. 

Návrh úprav zohľadňuje trendy, ktoré sú v oblasti riešenia dopravy v centrálnych mestských 
zónach. Výška sadzieb parkovného korešponduje s významom mesta Nitry ako krajského 
mesta a pohybuje sa na štandardných hodnotách v rámci miest Slovenska. 

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na 
území mesta Nitry a
u l o ž i l a
prednostovi mestského úradu
dopracovať materiál v zmysle pripomienok mestskej rady uznesením č. 555/2014-MR

V uvedenom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 sú zapracované zmeny 
schválené mestskou radou. 




