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Návrh na uznesenie: 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
Návrh pravidiel dočasného parkovania a cenový predpis sadzieb parkovného na území mesta 
Nitry 
 
schvaľuje 
Pravidlá dočasného parkovania a cenový predpis sadzieb parkovného na území mesta Nitry 
podľa predloženého návrhu (príloha č. 1) 
 
poveruje 
príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra ako správcu miestnych komunikácií v rámci 
ich podnikateľskej činnosti výberom úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa 
Pravidiel dočasného parkovania a cenového predpisu sadzieb parkovného na území mesta 
Nitry v ich schválenom znení 
 
ukladá 
riaditeľovi Mestských služieb zabezpečiť postup pri výbere parkovného podľa tohto 
uznesenia o Pravidlách dočasného parkovania a cenovom predpise sadzieb parkovného na 
území mesta Nitry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Príloha č. 1 
 

Pravidlá dočasného parkovania a cenový predpis sadzieb parkovného 
na území mesta Nitry 

 
 
 
1. Úvodné ustanovenie 

 
Predmetom úpravy týchto pravidiel je : 
a) ustanovenie podmienok dočasného parkovania na území mesta Nitry 
b) vymedzenie okruhu miestnych komunikácií, na ktorých je zabezpečovaný výber parkovného 
c) ustanovenie sadzieb parkovného 
d) podmienky oslobodenia a zníženia ceny parkovného 

 
 
2. Podmienky spoplatneného dočasného parkovania 

 
V systéme dočasného parkovania sú určené nasledovné pravidlá a regulatívy: 
a) Určenie parkovacích stojísk a ich spoplatnenie v rámci dočasného parkovania slúži na 

regulovanie presýtenia statickej dopravy na území mesta Nitry, najmä na území Centrálnej 
mestskej zóny. Systém dočasného parkovania s vysokým dopytom po parkovaní počas 
produktívneho času dňa musí vytvoriť možnosť opakovaného / viacnásobného využitia 
jedného parkovacieho miesta, spravidla raz za 2 hodiny. 

b) Systém dočasného parkovania nemôže byť využívaný na odstavovanie automobilov s cieľom 
dlhodobého parkovania motorového vozidla. Na miestach určených ako spoplatnené dočasné 
parkovanie nie je dovolené dlhodobé odstavovanie vozidiel. 

c) Časový rozsah spoplatneného dočasného parkovania sa určuje na čas: 
- pondelok – piatok:   od 07.00 hod. do 17.00 hod. 
- sobota:     od 07.00 hod. do 12.00 hod. 
Časový rozsah spoplatnenia bude určený príslušným prevádzkovým poriadkom parkovania 
umiestneným na mieste parkovania. 

d) Spoplatnenie parkovania platí vo vymedzených okruhoch okamihom osadenia parkovacieho 
automatu a príslušného dopravného značenia. 

e) Parkovacie miesta nezaradené do systému spoplatneného dočasného parkovania alebo iného 
parkovania (napr. rezidenčného parkovania) sú vodičom na účely parkovania voľne 
a bezplatne prístupné počas celého dňa. 

 
 
3. Okruhy (zóny) miestnych komunikácií s výberom parkovného 

 
Okruhy (zóny) parkovania s výberom parkovného sú definované podľa výšky parkovacích 
poplatkov. Parkovanie podľa jednotlivých zón je určené a rozlíšené výškou úhrady v závislosti od 
časti dňa a atraktivity parkovacích miest. Podľa dopytu možno rozlišovať: 
a) dočasné parkovanie určené poplatkom na polhodiny alebo hodiny státia vozidla 
b) celodenné parkovanie (menej vyťažené miesta) 
 
Vymedzenie okruhov miestnych komunikácií: 
 
I. okruh 
a) Sládkovičova 
b) Kúpeľná 
c) B. Němcovej 
d) Palárikova ulica 
e) Štefánikova ulica (od Štúrovej po Palárikovu) 
f) Farská ulica 
g) Školská ulica 
h) Piaristická ulica (od Štúrovej po Školskú) 
 



  

II. okruh 
a) parkovisko pred Domom služieb na ul. Štúrova 
b) Kmeťkova 
c) Mostná 
d) Fr. Mojtu (celá) 
e) A. Šulgana 
f) Župné nám 
g) ulica 7.pešieho pluku 
h) Damborského ulica 
i) ulica Na vŕšku 
j) Piaristická ulica (parkovisko so závorovým systémom) 
k) Cintorínska 
l) Hodžova 
m) Špitálska 
n) Kasalova 
o) Jaskyňová 
p) Robotnícka 
q) Mariánska dolina 
r) Riečna 
s) Chalúpkova 
t) Podzámska (Parkovisko, od parkoviska po Parkové nábrežie) 
u) Palackého 
v) Kalinčiakova 
w) Kukučínova 
x) Jesenského 
y) Cintorínska 
z) Námestie Kráľovnej pokoja 
 
III. okruh  
a) parkovisko pred budovou Štefánikova 88 
b) Wilsonovo nábrežie (parkovisko pri Tr. A. Hlinku) 
c) Palánok 
d) Vikárska 
e) Párovská  
f) Ďurkova 
 
IV. okruh (výber parkovného počas výstav) 
a) parkovisko pri hoteli Olympia 
b) parkovisko na Akademickej ulici 
c) parkovisko na Výstavnej ulici (pri poliklinike) 
d) Nábrežie mládeže (jednosmerný úsek od ul. B.Slančíkovej po most na Tr. A.Hlinku) 
e) Boženy Slančíkovej (obojstranne) 
f) Trieda Andreja Hlinku súbežná (ľavá strana v smere od Hotela Olympia) 
g) Akademická (slepá časť obojstranne) 

  
Rozšírenie okruhov (zón) miestnych komunikácií s výberom parkovného schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre. 
 
 

4. Sadzby parkovného – dočasné parkovanie 
 
a) sadzby parkovného pre I. okruh 

- písm. a)  0,15 € / 30min a 1 € za každú začatú ďalšiu hodinu 
- ostatné:   0,50 € / prvá hodina a 1 € za každú začatú ďalšiu hodinu 

b) sadzby parkovného pre II. okruh 
- písm. a) – y)  0,30 € / hodina 
- písm. z)  0,10 € / prvá hodina a 0,30 € za každú začatú ďalšiu hodinu 

c) sadzby parkovného pre III. okruh 
- 0,15 € / hodina 



  

d) sadzby parkovného pre IV. okruh 
- osobné vozidlo 4 €/deň 
- dodávkové vozidlo 5 €/deň 
- autobus 10 €/deň 

 
5. 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 

 
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 3 po sebe idúce kalendárne dni na tom istom parkovacom 
mieste (stojisku). Dlhodobé státie vozidiel sa riadi príslušným Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Nitry o parkovaní na území mesta Nitry 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. 



  

 
6. Oslobodenie od parkovného a zníženie ceny paušálneho parkovného 
 

a) Od parkovného budú oslobodené vozidlá: 
- držiteľov preukazov ZŤP-S a ZŤP a označené osobitným označením O1 
- s právom prednosti v jazde 
- vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označené osobitným označením O3  

 
b) 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, 
- 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 

udeliť percentuálnu zľavu z paušálneho poplatku z ceny parkovacej karty. 
 
7. Povinnosti platiteľa parkovného 

 
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 
a ďalej sa riadiť dopravným značením a prevádzkovým poriadkom parkovania. V prípade 
nesplnenia si tejto povinnosti sa uvedené hodnotí ako neuhradenie parkovného. 

 
8. Splnomocňujúce ustanovenie 

 
Výberom parkovného a vydávaním kariet podľa týchto pravidiel je poverená príspevková 
organizácia Mestské služby Nitra, Tehelná ul.č.3, Nitra. 

 
9. Záverečné ustanovenie 

 
Tieto pravidlá parkovania a cenový predpis sadzieb krátkodobého parkovného na území mesta 
Nitry sú vydané v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. ............./2013-MZ zo 
dňa 17.10.2013. 
Ruší sa Smernica na výber parkovaného na území mesta Nitry platná od 01.01.2009. 
Tieto pravidlá parkovania a cenový predpis sadzieb krátkodobého parkovného na území mesta 
Nitry nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2013. 
 
 
 
V Nitre dňa  

 
              Jozef Dvonč 
        primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Dôvodová správa 

 
 
Zámerom riešenia dopravnej politiky parkovania na území mesta Nitry je stanovenie regulatívov 
statickej dopravy a riešenie využitia verejného priestoru mesta v oblasti parkovania. 
 
Rozhodujúcim cieľom je stanovenie tzv. zón atraktivity – Centrálna mestská zóna a ostané časti mesta 
pre potreby a nároky systému voľného a spoplatneného parkovania. 
 
Dopravná politika parkovania mesta Nitry musí navodiť optimálne riešenia parkovania na území 
mesta a byť súčasne dynamicky a kontinuálne previazaná so systémom mestskej hromadnej dopravy, 
cyklistickej dopravy, pešej dopravy a iných alternatívnych systémov dopravy. 
 
Druhy parkovacích miest na území mesta Nitry sa členia na: 

a) parkovacie miesta spoplatnené na dočasné parkovanie 
b) parkovacie miesta spoplatnené na dlhodobé parkovanie – vyhradené / v prenájme 
c) rezidentské parkovacie miesta – pre obyvateľov vyhradenej zóny (rezidentov) 
d) voľné parkovacie miesta – neregulované, nespoplatnené 

 
Zámerom tohto materiálu je najmä ustanoviť pravidlá dočasného parkovania a zavedenie cenníku 
dočasného parkovania na určených miestach (územiach, komunikáciách) mesta Nitry. 
 
 
 


