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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a
o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného 

kontrolóra na II. polrok 2015  a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 16/2015 zo dňa 

8.9.2015 vykonali Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór a Oľga Hetényiová, referent 
kontrolór kontrolu dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta v znení 

dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) – vyhradenie verejného priestranstva na trvalé 

parkovanie.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre – útvar  hlavného architekta

Kontrola bola vykonaná v termíne: 11.9.2015 –  10.11.2015

Kontrolované obdobie: aktuálny stav

Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie Všeobecného záväzného nariadenia Mesta 

Nitry č. 4/2009 o parkovaní na území Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, a 3, skontrolovať 

správnosť postupu vydania rozhodnutia o povolení na užívanie verejného priestranstva pre 

trvalé parkovanie motorového vozidla a správnosť výpočtu dane za užívanie verejného 

priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla, oprávnenosť oslobodenia od dane za 
užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla pre fyzické osoby 

so zdravotným ťažkým postihnutím.

Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených útvarom hlavného architekta 

a odborom ekonomiky a rozpočtu.

1. Základná legislatíva

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2009 o parkovaní na území Mesta

Nitry s účinnosťou od 11.9.2009 v znení dodatku č. 1, 2 a 3 ( ďalej len „VZN“ ) upravuje:

a) všeobecné zásady a organizáciu parkovania na území mesta,

b) užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla 

vyhradením z verejného priestranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo 

fyzickej alebo právnickej osoby a daň za jeho užívanie,

c) osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie.

Podľa platného Organizačného poriadku v znení dodatkov útvar hlavného architekta -

referát dopravy a cestného hospodárstva, okrem iného:
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 vydáva rozhodnutia pre vyhradené parkovanie;

 zabezpečuje a kontroluje vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta o 
parkovaní na území mesta Nitry.

2. Kontrola postupu vydania rozhodnutia o povolení na užívanie verejného 

priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla 

2.1. Podmienky pre vydanie rozhodnutia o povolení na užívanie verejného 

priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla pre fyzickú osobu so 
zdravotným ťažkým postihnutím (oslobodenie od dane)

- v zmysle § 7 VZN s účinnosťou od 11.9.2009 a dodatku č. 1 k VZN s účinnosťou 

od 13.12.2010 je od dane za užívanie verejného priestranstva oslobodené vyhradenie 

verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla, ktoré prepravuje 

fyzickú osobu so zdravotným ťažkým postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na individuálnu prepravu osobným 

motorovým vozidlom a bol jej vydaný parkovací preukaz príslušným Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny;

- v znení dodatku č. 2 k VZN s účinnosťou od 9.11.2011 je od dane za užívanie 

verejného priestranstva oslobodené vyhradenie verejného priestranstva pre trvalé 

parkovanie motorového vozidla, ktoré prepravuje fyzickú osobu so zdravotným 

ťažkým postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a bol jej vydaný 

parkovací preukaz príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je 
držiteľom motorového vozidla takto zdravotne ťažko postihnutá osoba alebo osoba 

žijúca s takto zdravotne ťažko postihnutou osobou v spoločnej domácnosti;

- v znení dodatku č. 3 k VZN s účinnosťou od 2.7.2015 je od dane za užívanie 

verejného priestranstva oslobodené vyhradenie verejného priestranstva pre trvalé 

parkovanie motorového vozidla, ktoré prepravuje fyzickú osobu so zdravotným 

ťažkým postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a bol jej vydaný 

parkovací preukaz príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je 
držiteľom motorového vozidla takto zdravotne ťažko postihnutá osoba a v zmysle § 

7a ods. 6) osobe odkázanej na používanie mechanického alebo elektrického vozíka, 

deťom odkázaným na individuálnu prepravu osobnými motorovými vozidlami.

Do 2.7.2015 dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta, zmenu, obnovu 

a odstránenie dopravného značenia si žiadateľ zabezpečoval samostatne a na vlastné náklady. 

Od 2.7.2015 náklady na dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so 

zdravotným ťažkým postihnutím, zmenu, obnovu a odstránenie dopravného značenia  znáša 
mesto. 
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Žiadateľ, ktorý si uplatňuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva pre 

trvalé parkovanie motorového vozidla, musí k žiadosti doložiť doklady, ktoré uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke:

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2009 o parkovaní na území Mesta 

Nitry v znení dodatkov

VZN 

s účinnosťou od 

11.9.2009

V znení dodatku č. 1  

k VZN s účinnosťou 

od 13.12.2010

V znení dodatku č. 2

k VZN s účinnosťou 

od 9.11.2011

V znení dodatku č.3 

k VZN s účinnosťou 

od 2.7.2015

fotokópiu preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby

fotokópiu parkovacieho preukazu
fotokópiu rozhodnutia

z Úradu práce, sociálnych veci a rodiny, kde v rozhodnutí je napísané, že menovaný je odkázaný na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, nie je schopný prepravovať sa prostriedkami 

hromadnej dopravy

nákres požadovaného vyhradenia parkoviska 

nákres požadovaného 
vyhradenia parkoviska 
s grafickým návrhom 
trvalého dopravného 

značenia

fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla

potvrdenie o trvalom 
pobyte zdravotne ťažko 

postihnutej osoby
a držiteľa motorového 

vozidla, ak osoba 
odkázaná na 

individuálnu prepravu 
osobným motorovým 

vozidlom nie je 
vlastníkom alebo 
držiteľom vozidla

potvrdenie o trvalom 
pobyte zdravotne ťažko 

postihnutej osoby

musí byť držiteľom 
motorového vozidla, 

okrem detí do 18 rokov

Podľa VZN žiadateľovi, ktorý predloží všetky hore uvedené doklady a po odsúhlasení  

Okresným dopravným inšpektorátom,  vydá Mesto Nitra rozhodnutie o povolení na užívanie 
verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla vyhradením z verejného 

priestranstva (ďalej len „rozhodnutie o povolení na užívanie verejného priestranstva“). 

K vyhradeniu parkovacieho miesta sa vyjadruje taktiež príslušný výbor mestskej časti. Od 

2.7.2015 v znení dodatku č. 3 k VZN musí byť žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta 

posúdená aj odborom sociálnych služieb MsÚ Nitra. Rozhodnutie sa vydáva jednorazovo 

najviac na dobu 1 roka. Do 2.7.2015 žiadateľ, v prípade záujmu mohol požiadať o predĺženie 

povolenia na užívanie verejného priestranstva najneskôr 30 dní pred uplynutím doby 
povolenia, na ktorú bolo vydané. Od 2.7.2015 žiadateľ (daňovník), v prípade záujmu 
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o predĺženie povolenia na užívanie verejného priestranstva, je povinný najneskôr 30 dní pred 

uplynutím doby povolenia, na ktorú bolo vydané požiadať o predĺženie vyhradenia 

parkovacieho miesta.

Ku kontrole útvarom hlavného architekta bola poskytnutá evidencia všetkých vydaných 
rozhodnutí o povolení na užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového 

vozidla pre fyzickú osobu so zdravotným ťažkým postihnutím od obdobia účinnosti VZN 

a žiadosti spolu s dokladmi potrebnými pre vydanie rozhodnutia o povolení na užívanie 

verejného priestranstva. Podľa evidencie poskytnutej útvarom hlavného architekta ku 

kontrole neboli predložené v 3 prípadoch doklady k vyhradeniu parkovacieho miesta a 

z tohto dôvodu nebolo možné zistiť, či dané parkovacie miesta boli vyhradené.

V príslušnom VZN sa uvádza, že žiadateľ musí k žiadosti doložiť fotokópiu rozhodnutia 
z Úradu práce, sociálnych veci a rodiny, kde v rozhodnutí je napísané, že menovaný je 

odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, nie je schopný 

prepravovať sa prostriedkami hromadnej dopravy.

V § 17 ods. 1 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uvedené: „Fyzickej 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods. 6 alebo má praktickú slepotu alebo

úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe 
právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.“  

V priebehu kontroly predložených dokladov zo strany žiadateľa bolo zistené, že vo 

viacerých prípadoch boli predložené rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

o vydaní parkovacieho preukazu, kde je uvedené, že žiadateľ je odkázaný na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom. Keďže VZN jednoznačne nedefinuje, aký druh 

rozhodnutia má žiadateľ predložiť (boli doložené rôzne rozhodnutia, napr. o určení peňažného 

príspevku na kúpu motorového vozidla, o určení peňažného príspevku na zabezpečenie 
prevádzky motorového vozidla, o určení peňažného príspevku na kúpu mechanického vozíka,  

a pod.), pri kontrole boli akceptované všetky rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, z ktorých jednoznačne vyplývalo, že žiadateľ je odkázaný na individuálnu prepravu 

motorovým vozidlom. 

Počet  vyhradených parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutej osoby

(oslobodených od dane) v členení podľa mestských častí

P. č. Názov mestskej časti
Počet vyhradených 

parkovacích miest

1. Klokočina 69

2. Staré mesto 22

3. Chrenová 43

4. Diely 31

5. Čermáň 8

         Spolu 173
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Údaje uvedené v tabuľke boli čerpané z evidencie poskytnutej útvarom hlavného 

architekta a zahŕňajú všetky vyhradené parkovacie miesta odo dňa účinnosti príslušného 

VZN. Ku dňu ukončenia kontroly skutočný počet vyhradených parkovacích miest sa môže 

líšiť od údajov uvedených v tabuľke z dôvodu demontáže dopravného značenia vyhradeného
parkovacieho miesta v prípade nepredloženia žiadosti zo strany žiadateľa na predĺženie 

vyhradenia parkovacieho miesta.

2.2. Podmienky pre vydanie rozhodnutia o povolení na užívanie verejného 

priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla pre fyzickú a právnickú 

osobu (platiteľ dane)

Žiadateľ, ktorý si požiada o vyhradenie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie 

motorového vozidla pre fyzickú alebo právnickú osobu, musí k žiadosti doložiť doklady, 

ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2009 o parkovaní na území Mesta 

Nitry v znení dodatkov

VZN 

s účinnosťou od 
11.9.2009

V znení dodatku č. 1 k 

VZN s účinnosťou od 
13.12.2010

V znení dodatku č.2 

k VZN s účinnosťou 
od 9.11.2011

V znení dodatku č. 3

k VZN s účinnosťou 
od 2.7.2015

nákres požadovaného vyhradenia parkoviska

nákres požadovaného 
vyhradenia parkoviska 
s grafickým návrhom 
trvalého dopravného 

značenia

fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla

Žiadateľovi, ktorý predloží všetky hore uvedené doklady a po odsúhlasení Okresným 

dopravným inšpektorátom, vydá Mesto Nitra rozhodnutie o povolení na užívanie verejného 

priestranstva a platobný výmer. K vyhradeniu parkovacieho miesta sa vyjadruje taktiež 

príslušný výbor mestskej časti. Rozhodnutie sa vydáva jednorazovo najviac na dobu 1 roka. 

Daňovník v prípade záujmu môže požiadať o predĺženie povolenia na užívanie verejného 
priestranstva najneskôr 30 dní pred uplynutím doby povolenia, na ktorú bolo vydané.

Ku kontrole útvarom hlavného architekta bola poskytnutá evidencia vydaných 

rozhodnutí o povolení na užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového 

vozidla pre fyzickú a právnickú osobu od obdobia účinnosti VZN a žiadosti spolu s dokladmi 

potrebných pre vydanie rozhodnutia pre vyhradenie verejného priestranstva pre trvalé 

parkovanie motorového vozidla. Kontrola bola taktiež  zameraná na dodržiavanie sadzieb 

dane podľa VZN v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 pri výpočte dane za užívanie verejného 
priestranstva a kontrolu ich úhrad.
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Podľa záverečného účtu mesta Nitry za rok 2014 príjem za užívanie verejného 

priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla vyhradením z verejného priestranstva 

činil 17 157 € a v roku 2015 ku dňu 31.10.2015 bol vo výške 18 364,09 €.

Dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta, zmenu, obnovu a odstránenie 
dopravného značenia si daňovník zabezpečuje samostatne a na vlastné náklady. 

Počet  platených vyhradených parkovacích miest pre fyzické a právnické osoby v členení 

podľa mestských častí

P. č. Názov mestskej časti
Počet vyhradených 

parkovacích miest

1. Klokočina 4

2. Staré mesto 12

3. Chrenová 1

4. Diely 1

5. Čermáň 2

Spolu 20

Údaje uvedené v tabuľke boli čerpané z evidencie poskytnutej útvarom hlavného 

architekta. Skutočný počet vyhradených parkovacích miest sa líši od údajov uvedených

v tabuľke. Pri fyzickej kontrole vyhradených parkovacích miest a pri kontrole úhrad za 

užívanie verejného priestranstva bolo zistené, že predložená evidencia nebola úplná.

2.3. Kontrola dodržiavania VZN č. 4/2009 pri postupe vydania rozhodnutia o povolení 

na užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla pre 
fyzickú osobu so zdravotným ťažkým postihnutím, fyzickú osobu a právnickú 

osobu  

Kontrolou bolo zistené porušenie:

1. § 5 ods. 1 VZN v znení dodatkov, keď bola vyrubená daň s nesprávnou sadzbou za 

užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla;

2. § 6 ods. 1 VZN v znení dodatkov, keď boli vydané rozhodnutia o predĺžení povolenia na 
užívanie verejného priestranstva bez žiadosti na predĺženie vyhradenia parkovacieho 

miesta;

3. § 6 ods. 2 a 3 VZN v znení dodatkov a porušenie § 7 ods. 3 v znení dodatku 3, keď 

k žiadosti o vyhradenie, resp. predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta neboli 

predložené všetky doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia o povolení, resp. predĺžení 

povolenia na užívanie verejného priestranstva;

4. § 6 ods. 5 VZN v znení dodatkov, keď boli vydané rozhodnutia o povolení, resp. 

predĺžení povolenia na užívanie verejného priestranstva bez odsúhlasenia Okresným 
dopravným inšpektorátom, resp. bez určenia použitia dopravného značenia; určenie 

použitia dopravného značenia bolo vydané oddelene od rozhodnutia;
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5. § 6 ods. 5 VZN v znení dodatkov, keď daňovník nedodržal lehotu na úhradu dane a 

uhradil daň v splátkach;

6. § 6 ods. 6 VZN v znení dodatkov, keď kontrolovaný subjekt nevyznačil na rozhodnutiach 

o povolení, resp. predĺžení povolenia na užívanie verejného priestranstva dátum  
právoplatnosti rozhodnutia;

7. porušenie § 6 ods. 7 VZN v znení dodatkov, keď útvar hlavného architekta poslal výzvy 

na predĺženie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva žiadateľovi, napriek 

tomu, že daňovník nepožiadal o predĺženie povolenia na užívanie verejného priestranstva 

v najneskôr 30 dní pred uplynutím doby povolenia, na ktorú bolo vydané; doba 

vyhradenia uvedená v rozhodnutiach o predĺžení povolenia na užívanie verejného 

priestranstva bola skôr ako bola podaná žiadosť na predĺženie; 
8. § 63 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, keď na platobných výmeroch, resp. rozhodnutiach 

o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového 

vozidla nebol uvedený identifikátor, ktorý prideľuje správca dane; 

9. § 63 ods. 4 písm. c) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, keď kontrolovaný subjekt nevyznačil na platobných 

výmeroch, resp. rozhodnutiach o vyrubení dane dátum  právoplatnosti;

10. ostatné porušenia:

vo viacerých prípadoch bolo zistené nedodržanie VZN v znení dodatkov, ktoré spočívali 

v porušeniach rôzneho charakteru, napríklad bolo vydané rozhodnutie o povolení na 

užívanie verejného priestranstva na evidenčné číslo motorového vozidla, ktoré už bolo 

vyradené z evidencie; boli vydané 2 rozhodnutia o povolení na užívanie verejného 

priestranstva pre 2 motorové vozidlá na jedno vyhradené parkovacie miesto; na 

rozhodnutiach o povolení, resp. predĺžení povolenia na užívanie verejného priestranstva 
nebolo uvedené evidenčné číslo motorového vozidla; v rozhodnutí o predĺžení povolenia 

na užívanie verejného priestranstva bolo uvedené iné sídlo žiadateľa, ako bolo uvedené 

v žiadosti; neboli predložené platobné výmery, resp. rozhodnutia o vyrubení dane za 

užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla, z tohto 

dôvodu nebolo možné skontrolovať správnosť výpočtu dane; daň za užívanie verejného 

priestranstva bola uhradená aj bez žiadosti o povolenie, resp. predĺženie vyhradenia 

parkovacieho miesta, vydaného právoplatného rozhodnutia o povolení, resp. predĺžení 

povolenia na užívanie verejného priestranstva a rozhodnutia o vyrubení dane, preto 
nebolo možné  v týchto prípadoch zistiť, či daň bola zaplatená správne, taktiež boli 

zistené matematické chyby.  

Pri kontrole dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území Mesta Nitry 

v znení dodatkov bolo zistených viac nedostatkov pri vyhradení jedného parkovacieho 

miesta, preto nebolo možné určiť presný počet kontrolných zistení.
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3. Fyzická kontrola vyhradených parkovacích miest

Útvarom hlavného kontrolóra bola vykonaná v dňoch 21.10. a 22.10.2015 fyzická 

kontrola vyhradených parkovacích miest. Celkom bolo skontrolovaných 66 vyhradených 
parkovacích miest.

Počet skontrolovaných vyhradených parkovacích miest v členení podľa mestských 

časti uvádza nasledujúca tabuľka:  

P. č. Názov mestskej časti
Počet vyhradených 

parkovacích miest

1. Klokočina 17

2. Staré mesto 21   

3. Chrenová 15

4. Diely 9

5. Čermáň 4

          Spolu 66

   

Kontrolou boli zistené nedostatky:  

 ku dňu fyzickej kontroly v 29 prípadoch neboli podané žiadosti na predĺženie 

vyhradenia parkovacieho miesta alebo boli podané neskôr ako v lehote 30 dní pred 

skončením doby vyhradenia, avšak vyhradené parkovacie miesto bolo označené 

a využívané; 

 v 2 prípadoch dopravné značenie pre vyhradené parkovacie miesto nebolo 
demontované aj napriek tomu, že nebola podaná žiadosť na predĺženie vyhradenia

parkovacieho miesta, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o predĺžení povolenia 

na užívanie verejného priestranstva a daň za užívanie verejného priestranstva pre 

trvalé parkovanie motorového vozidla nebola uhradená;

 vo väčšine prípadov parkovacia karta nebola umiestnená za predné sklo príslušného 

vozidla na viditeľné miesto a z toho dôvodu nebolo možné vykonať kontrolu platnosti 

parkovacej karty. V niektorých prípadoch bola umiestnená parkovacia karta tak, že 
údaje na parkovacej karte neboli viditeľné. Táto povinnosť vyplýva žiadateľovi 

z rozhodnutia, ktoré mu bolo vydané;

 parkovacie karty, ktoré boli umiestnené za predné sklo motorového vozidla, vo väčšine 

prípadov boli neplatné; v jednom prípade bola umiestnená parkovacia karta 

s platnosťou v rokoch 2011 – 2012;

 v niektorých prípadoch na vyhradených parkovacích miestach boli zaparkované 
vozidlá, ktoré nie sú oprávnené využívať konkrétne vyhradené parkovacie miesto;

 v 2 prípadoch žiadatelia nezmenili dodatkovú tabuľku so starým evidenčným číslom 

na nové evidenčné číslo, napriek vydanému určeniu na zmenu dodatkovej tabuľky;

 v 4 prípadoch bolo zistené vyhradené parkovacie miesta, ktoré nie sú uvedené 

v evidencii poskytnutej útvarom hlavného architekta a neboli k nim predložené 
žiadosti spolu s dokladmi.  
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Záver

Kontrolou bolo vo viacerých prípadoch zistené nedodržanie VZN č. 4/2009 o parkovaní 

na území Mesta Nitry v znení dodatkov v postupe vydania rozhodnutí o povolení na užívanie 
verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla. Bola zistená nesprávne 

vypočítaná daň a nesprávne použitá sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre trvalé 

parkovanie motorového vozidla. Pri terénnej kontrole bolo zistené neoprávnené využívanie 

vyhradeného parkovacieho miesta motorovým vozidlom, porušenie povinnosti žiadateľa 

umiestniť parkovaciu kartu na viditeľné miesto a taktiež nedodržanie termínu podania žiadosti 

na predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta v lehote uvedenej vo VZN a rozhodnutí.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 11.11.2015 a prerokovaná bola dňa 

20.11.2015 s JUDr. Igorom Kršiakom, prednostom MsÚ, Ing. arch. Evou Ligačovou, dočasne 

poverenou funkciou hlavný architekt  a Zuzanou Bédiovou, referentom dopravy.

Kompletná správa z kontroly s podrobným opisom kontrolných zistení sa nachádza na 

útvare hlavného kontrolóra.

Na základe správy o výsledku kontroly boli prednostom MsÚ v Nitre prijaté nasledovné 

opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou: 

1. Zabezpečiť odstránenie kontrolou zistených porušení VZN zosúladením dokumentácie 

týkajúcej sa vyhradenia verejného priestranstva na trvalé parkovanie s podmienkami 

stanovenými vo VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta v znení dodatkov č. 1, 2, 3.

Termín: 15.12.2015                                  Zodpov.: p. Bédiová, referent dopravy

2. Vykonať terénne obhliadky všetkých existujúcich vyhradených parkovacích miest na 
území mesta Nitra s vyhotovením fotodokumentácie a zoznamu s uvedením doby 

platnosti povolenia.

Termín: 31. 1. 2016                                  Zodpov.: p. Zuzana Bédiová, referent dopravy

3. Vypracovať a postúpiť zoznam a fotodokumentáciu všetkých existujúcich vyhradených 

parkovacích miest na území mesta Nitra užívaných bez povolenia resp. v rozpore 

s vydaným rozhodnutím Mestským službám v Nitre k odstráneniu.

Termín: 31. 1. 2016                                  Zodpov.: p. Zuzana Bédiová, referent dopravy

4. Spracovať návrh úpravy a zmeny VZN č. 4/2009 o parkovaní v zmysle záverov 

kontroly a kontrolných zistení.

Termín: 31. 3. 2016                                  Zodpov.: Ing. arch. Ligačová, ÚHA

5. Písomne upozorniť zamestnanca útvaru hlavného architekta zodpovedného za vedenie 

agendy vyhradzovania verejného priestranstva na trvalé parkovanie v zmysle VZN č. 

4/2009 na neuspokojivé plnenie pracovných povinností s výzvou na nápravu.
Termín: ihneď                                          Zodpov.: JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ
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Mestská rada v Nitre p r e r o k o v a l a Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 

4/2009 o parkovaní na území mesta v znení dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) –

vyhradenie verejného priestranstva na trvalé parkovanie na svojom riadnom zasadnutí 

konanom dňa 1.12.2015 a o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
a) vziať na vedomie

Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta 

v znení dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) – vyhradenie verejného priestranstva na 

trvalé parkovanie a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov  zistených  kontrolou

b) uložiť

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou 
T: 30.4.2016

K: MR




