
MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:
JUDr. Igor Kršiak, prednosta Mestského úradu v Nitre

Číslo materiálu:
667/ 2016

Názov materiálu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 
o parkovaní na území mesta Nitry

Spracovateľ: Ing. arch. Eva Ligačová, dočasne poverená výkonom funkcie hlavného 
architekta

Napísal: Ing. arch. Eva Ligačová, dočasne poverená výkonom funkcie hlavného 
architekta  

Prizvať:

Dátum rokovania 
MZ: 23. 6. 2016

Dátum 
vyhotovenia: 10. 6. 2016

Návrh na 
uznesenie: „ na osobitnej strane “

Podpis predkladateľa:



2

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. 3/2016 o parkovaní na území mesta 
Nitry  
u z n i e s l o   s a  n a  v y d a n í
Všeobecne  záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry
podľa predloženého návrhu
u k l a d á
prednostovi MsÚ v Nitre 
zabezpečiť vypracovanie 

- Smernice prednostu MsÚ v Nitre o postupe vybavovania oznámení o zámere
osobitného užívania verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Nitry č.3/2016 o parkovaní na území Mesta Nitry

T: do 30.09.2016
hlavnému architektovi mesta Nitra
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 

- vyvesenie vydaného znenia VZN č. 3/2003 na úradnej tabuli MsÚ v Nitre

                                                                                  T: do 10 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým

                                                                                    T: do 30 dní

        K: referát organizačný
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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry 

Mesto Nitra v súlade s ustanoveniami  § 4 ods. 3 písm. c) a § 6,  zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 30 až §36  zákona č. 

582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry 

§ 1 
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) všeobecné zásady a organizáciu parkovania na území mesta,
b) osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie,
c) sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) miestom, ktoré je verejným priestranstvom verejnosti prístupné miestne komunikácie, 

parkoviská a verejné priestory, ktoré slúžia miestnej doprave a sú vo vlastníctve Mesta 

Nitra,

b) osobitným užívaním verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla, vyhradenie 

parkovacieho miesta pre určité vozidlo fyzickej osoby, fyzickej osoby oprávnenej na 
podnikanie alebo právnickej osoby z verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska, 

c) vozidlom motorové vozidlo kategórie M1, N1,1

d) daňovníkom fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, 

ktorá užíva verejné priestranstvo podľa tohto nariadenia. 

§ 2 
Všeobecné zásady a organizácia parkovania na verejnom priestranstve

(1) Parkovanie vozidla je na území mesta organizované
a) na parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií s pozdĺžnym státím vozidiel, 
b) na parkovacích pásoch pozdĺž komunikácií s kolmým alebo šikmým státím,
c) na voľných priestranstvách (parkoviská, odstavné plochy), kde státie vozidiel môže byť 
pozdĺžne, šikmé a kolmé, 
d) v pozemných a mimoúrovňových garážach,
e) čiastočne alebo úplne na chodníku, ak to povaha a šírka chodníka umožňuje alebo takéto 
parkovanie je povolené príslušnou dopravnou značkou.2

                                                
1 § 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 § 52 ods.2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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(2) Parkoviská určené pre trvalé parkovanie vozidla musia byť označené príslušnou 
dopravnou značkou: 
a) zvislou (IP16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím,  IP 20b - Stanovište 
taxi) s dodatkovými tabuľkami:
aa) nápisom najmä evidenčného čísla vozidla,
ab) obchodným menom, 
ac) E15 na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím a
b) vodorovnou (V10d – parkovacie miesta s vyhradením státím, V10e – stanovište Taxi)

(3) Užívanie verejného priestranstva na parkovanie nákladných vozidiel, autobusov, 
prívesných nemotorových vozidiel nákladných vozidiel a ostatných mechanizmov sa 
umožňuje len na verejných priestranstvách, ktoré sú pre tento účel vytvorené Mestom Nitra, a 
sú označené príslušnou  dopravnou značkou v lokalitách:
a) Kmeťova ulica, úsek 200 m od križovatky s Hviezdoslavovou ulicou pravostranne smerom 
k ulici  Hviezdoslavova a
b) parkovisko pred Atletickým štadiónom Stavbár  a  Športovou halou Olympia v miestnej 
časti Chrenová. 

(4) Na prístupových a nástupných plochách pre príjazd požiarnej techniky pri výškových 
budovách nad 9 nadzemných podlaží je zakázané parkovať. Tieto plochy určí správca 
príslušného obytného domu v spolupráci s odbornými oddeleniami Mestského úradu a 
zainteresovanými zložkami.

(5) Občan sa môže podieľať na spolufinancovaní výstavby parkovacích miest v blízkosti 
svojho trvalého bydliska. Podmienky spolufinancovania a užívania parkovacích miest sú 
upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Nitry o hospodárení s majetkom mesta v 
znení neskorších dodatkov.

§ 3
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva

(1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie 
vozidla, ktoré  je vykonávané:
a) vyhradením parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre určité vozidlo fyzickej 
osoby v mieste trvalého bydliska, fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v mieste sídla 
prevádzky alebo právnickej osoby v mieste jej sídla,
b) vyhradením parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre vozidlo  taxi služby na 
území mesta Nitra,
c) ako súvislé státie vozidla na tom istom mieste po dobu viac ako 30 dní 3 alebo
d) ako súvislé státie  dočasne vyradeného vozidla z evidencie vozidiel po dobu viac ako        
30 dní. 

                                                
3 príloha č.1 ods.4, písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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§ 4 
Sadzby dane

(1) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla sa stanovujú 
nasledovne: 
a) vyhradenie parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre určité vozidlo fyzickej osoby
v mieste trvalého bydliska
aa) v  mestskej časti Staré mesto 0,1 eur/m2/deň, 
ab) v ostatných mestských častiach 0,066 eur/m2/deň; 

b) vyhradenie parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre určité vozidlo fyzickej osoby     
oprávnenej na podnikanie v blízkosti jej miesta podnikania , právnickej osoby v blízkosti jej 
sídla a prevádzkovateľa taxislužby na území mesta Nitra 
ba) v  mestskej časti Staré mesto 0,165 eur/ m2/deň,
bb) osobitná sadzba za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie v čase od 06.00 
hod. do 18.00 hod. alebo od 18.00 hod. do 06.00 hod. v mestskej časti Staré mesto 0,1 eur/ 
m2/deň,
bc) v ostatných mestských častiach 0,110 eur/ m2/deň,
bd) osobitná sadzba za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie v čase od 06.00 
hod. do 18.00 hod. alebo od 18.00 hod. do 06.00 hod. v ostatných mestských častiach 0,066 
eur/ m2/deň;

c) vyhradenie parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre vozidlo súvisle stojace na 
tom istom mieste po dobu viac ako 60 dní podľa § 3 ods. 1 písm. c) 1,50 eur/ m2/deň,

d) vyhradenie parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre vozidlo  dočasne vyradené                         
z evidencie vozidiel podľa § 3 ods. 1 písm. d) 2,00 eur/ m2/deň,

e)  vyhradenie parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre vozidlo osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, zákonného zástupcu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 0,003 
eur/m2/deň.

(2) Výmera verejného priestranstva užívaného na trvalé parkovanie vozidla sa stanovuje  
podľa technickej normy.4

§ 5 
Náležitosti oznamovacej povinnosti  

(1) K oznámeniu zámeru osobitného užívania verejného priestranstva podľa   § 3 ods. 1) 
písm. a)  je potrebné doložiť (náležitosti pre osoby ťažko zdravotne postihnuté upravuje               
ods. 2) a ods.3):
a) nákres požadovaného vyhradenia parkovacieho miesta s grafickým návrhom trvalého 
dopravného značenia, 
b) fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla časť II.,
c) súhlasné vyjadrenie výboru mestskej časti, v územnej pôsobnosti ktorého sa vyhradenie   
parkovacieho miesta požaduje z hľadiska kapacity parkovacích plôch v lokalite, nie staršie 
ako 3 mesiace a
d) doklad o trvalom bydlisku u fyzickej osoby, doklad o sídle prevádzky fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie alebo doklad o sídle spoločnosti právnickej osoby.
                                                
4 Príloha č.4 STN 736056 – odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel pre motorovú dopravu.
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(2) K oznámeniu zámeru osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 3 ods. 1)    
písm. a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím  (ďalej len „ŤZP“) alebo fyzická
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej len „ŤZPS“), zákonný 
zástupca osoby ŤZP alebo osoby ŤZPS, ktorým je osoba v zmysle osobitných predpisov5, 
doloží okrem náležitostí uvedených v ods. 1) písm. a), c) a d) aj
a) fotokópiu parkovacieho preukazu,6

b) fotokópiu vodičského oprávnenia osoby ŤZP alebo osoby ŤZPS alebo zákonného zástupcu
osoby ŤZP alebo osoby ŤZPS a
c) fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla časť II., kde vlastníkom alebo 
držiteľom vozidla je osoba ŤZP alebo osoba ŤZPS, alebo zákonný zástupca osoby ŤZP alebo 
osoby ŤZPS.

(3) K oznámeniu zámeru osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 3 ods. 1) písm. 
a) fyzická  osoba ŤZP alebo ŤZPS, zákonný zástupca osoby ŤZP alebo ŤZPS trvale 
odkázanej na používanie mechanického, elektrického vozíka alebo trvale odkázanej na dve 
francúzske barly doloží okrem náležitostí uvedených v ods. 1) písm. a)  a d):
a) posudok úradu práce sociálnych vecí a rodiny o trvalom odkázaní na používanie 
mechanického, eklektického vozíka alebo na dve francúzske  barly 7 a 
b) fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla časť II., kde vlastníkom alebo 
držiteľom vozidla je osoba ŤZP alebo osoba ŤZPS, alebo zákonný zástupca osoby ŤZP alebo 
osoby ŤZPS alebo osoba s ňou žijúca v spoločnej domácnosti. 

(4) K oznámeniu zámeru osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 3 ods. 1) písm. 
b) prevádzkovateľ taxi služby na území mesta Nitra doloží náležitosti uvedené  v ods. 1) 
písm. a) až c).

(5) K oznámeniu zámeru osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 3 ods. 1) písm. 
c) a d)  je potrebné doložiť:
a) nákres parkovacieho miesta a 
b) súhlasné vyjadrenie výboru mestskej časti, v územnej pôsobnosti ktorého sa vyhradenie 
parkovacieho miesta požaduje z hľadiska kapacity parkovacích plôch v lokalite, nie staršie 
ako  3 mesiace.

(6) K oznámeniu zámeru osobitného užívania verejného priestranstva sa v konaní vyjadruje 
príslušný dopravný inšpektorát.8

(7) Rozhodnutie o osobitnom  užívaní verejného priestranstva sa vydáva najviac na obdobie 
jedného roka v prípade fyzickej osoby ŤZP alebo osoby ŤZPS  najviac na obdobie dvoch
rokov. Súčasťou rozhodnutia je vyrubená daň, určenie použitia dopravného značenia
a parkovacia karta platná len pre vyhradené parkovacie miesto, ktorej náležitosti upravuje 
osobitný predpis.9

                                                
5 § 26 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 31 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení   
   niektorých zákonov
6 § 17 a Príloha č. 9 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 
   o zmene a doplnení niektorých zákonov
7 § 15 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a    
   doplnení niektorých zákonov
8 § 3 ods. 7 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
9 Smernica prednostu MsÚ v Nitre o postupe vybavovania oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva 
podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.3/2016 o parkovaní na území Mesta Nitry.                   .
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(8) Daňovník môže požiadať o predĺženie osobitného užívania verejného priestranstva  60 dní 
pred uplynutím doby platnosti vydaného rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného 
priestranstva. Daňovník ku konaniu opätovne doloží všetky požadované doklady. Ak si 
daňovník v tejto lehote predĺženie platnosti rozhodnutia neuplatní, rozhodnutie stráca platnosť 
v zmysle § 5 ods. 11 písm. a).

(9) Pri predĺžení osobitného užívania verejného priestranstva sa vyjadrenie dopravného 
inšpektorátu nepožaduje, pokiaľ ten neurčil vo svojom prvom stanovisku časové alebo iné 
obmedzenie platnosti vydaného súhlasu.

(10) Každú zmenu skutočností, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia, ktorá nastala 
počas platnosti  vydaného rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného priestranstva, je 
daňovník povinný písomne oznámiť Mestu Nitra najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku. 

(11) Rozhodnutie o osobitnom užívaní verejného priestranstva stráca platnosť dňom 
nasledujúcim po
a) uplynutí jedného roka od nadobudnutia jeho právoplatnosti alebo po uplynutí dvoch rokov 
od nadobudnutia jeho právoplatnosti v prípade fyzickej osoby ŤZP alebo osoby ŤZPS,
b) termíne splatnosti dane za užívanie verejného priestranstva podľa tohto nariadenia 
v prípade jej neuhradenia,
c) dni, v ktorom  daňovník nesplnil povinnosť v zmysle § 5 ods.10 tohto nariadenia. 
d) zistení skutočnosti, že daňovník riadne neužíva vyhradené parkovacie miesto v zmysle § 6 
ods. 5) tohto nariadenia alebo
e) 31. decembri kalendárneho roka, v ktorom daňovník neuhradil miestne dane podľa 
osobitných predpisov.10

§ 6
Spôsob a podmienky vyhradenia parkovacieho miesta

(1) Dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta, zmeny a obnovu tohto dopravného 
značenia si daňovník zabezpečuje samostatne a na vlastné náklady. To neplatí pre osoby ŤZP 
a ŤZPS, ktorým dopravné značenie, jeho zmeny alebo obnovu zabezpečuje Mesto Nitra na 
vlastné náklady.

(2) Dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta musí byť zrealizované v súlade  
platnými právnymi predpismi a s podmienkami  rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného 
priestranstva.

(3) Daňovník, ktorý zabezpečil umiestnenie dopravného značenia vyhradeného parkovacieho 
miesta na vlastné náklady, je povinný dopravné značenie odstrániť nasledujúci deň po dni 
v ktorom nastala skutočnosť uvedená v § 5 ods. 11 tohto nariadenia. V prípade nesplnenia 
tejto povinnosti dopravné značenie odstráni Mesto Nitra na náklady daňovníka. To neplatí pre 
osoby ŤZP a ŤZPS, ktorým dopravné značenie demontuje Mesto Nitra na vlastné náklady.

(4) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o osobitnom užívaní verejného priestranstva 
podľa tohto nariadenia nesmie prenechať užívanie vyhradeného parkovacieho miesta tretej 
osobe,

                                                
10 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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(5) Ak je parkovacie miesto vyhradené  pre určité vozidlo fyzickej osoby v mieste trvalého 
bydliska, fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v mieste sídla prevádzky alebo právnickej 
osoby v mieste jej sídla, toto vozidlo je daňovník povinný parkovať iba na tomto vyhradenom 
mieste.

§ 7 
Spoločné ustanovenia

(1) Vo veciach, ktoré toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)  neupravuje sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2014 o 
miestnych daniach.

(2) Na konanie podľa tohto VZN sa vzťahujú osobitné predpisy.11

(3) Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať v zmysle osobitných predpisov.12

§ 8 
Prechodné ustanovenia

(1) Parkovacie karty vydané Mestom Nitra v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Nitry č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 pred 
nadobudnutím účinnosti tohto VZN zostávajú v platnosti do doby uplynutia ich platnosti. 

(2) Dopravné značenie pre trvalé parkovanie realizované pred platnosťou tohto VZN, zostáva 
v platnosti do doby skončenia platnosti rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného 
priestranstva vydaného na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 4/2009 o 
parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2 a 3.

(3) Rozhodnutie o osobitnom užívaní verejného priestranstva vydané pred nadobudnutím 
účinnosti tohto VZN zostáva v platnosti do doby uplynutia jeho platnosti. 

(4) Na predĺženie platnosti rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného priestranstva sa 
primerane vzťahujú ustanovenia tohto VZN.

§ 9 
Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o 
parkovaní na území mesta Nitry sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2009 
o parkovaní na území mesta Nitry v znení neskorších dodatkov č. 1, 2 a 3. 

                                                
11 Zákon č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernica prednostu 
MsÚ v Nitre o postupe vybavovania oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č.3/2016 o parkovaní na území Mesta Nitry.                   .
12 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
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§ 10
Účinnosť

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní  Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry na svojom zasadnutí dňa.......... uznesením 
č................... / MZ a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom  od vyvesenia na úradnej tabuli 
MsÚ v Nitre, t. j. .........................

               Jozef  Dvonč,         Igor Kršiak 
          primátor mesta Nitry                                                              prednosta MsÚ v Nitre
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Dôvodová správa

     Dôvodom pre vypracovanie nového návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry 
č. 3/2016 o parkovaní  na území mesta Nitry ( ďalej len VZN) bola: 

- novela zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
ktorá upravila splnomocňovacie ustanovenia  pre obce,

- prijaté opatrenie vyplývajúce  so záverov kontroly dodržiavania VZN č. 
4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry,  vykonanej Útvarom hlavného 
kontrolóra mesta Nitra: „ spracovať návrh úpravy a zmeny VZN č. 4/2009 
o parkovaní v zmysle záverov kontroly a kontrolných zistení“,

    

     Návrh VZN vychádza zo splnomocňovacích ustanovení zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a m a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov,

     Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre  a na internetovej 
stránke mesta v termíne od 27.05. 2016 do 11. 06. 2016 k pripomienkovému konaniu.  
Zároveň  bol návrh VZN zaslaný k pripomienkovaniu jednotlivým  výborom mestskej časti
a Komisii pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri 
MZ v Nitre.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry  
č.3/2016 o parkovaní  na území mesta Nitry

         

Výbor mestskej časti č. 1 Nitra - Dolné Krškany a Horné Krškany

VMČ prerokoval a berie na vedomie návrh VZN mesta Nitry o parkovaní na území mesta 
Nitry.

Výbor mestskej časti č. 2 Nitra – Staré mesto

1. riešiť priestor pre parkovanie nákladných automobilov  na okraji mesta,

Vyhodnotenie pripomienky: ÚHA pripravuje Koncepciu parkovania na území mesta , 
ktorej predmetom bude i riešenie parkovania nákladných automobilov. Do schválenia 
koncepcie odporúčame ponechať existujúce lokality pre vyhradené parkovanie 
nákladných automobilov z dôvodu potreby zamedziť neorganizovanému parkovaniu 
týchto vozidiel na sídliskách. Počet vymedzených parkovacích miest pre nákladné 
automobily zodpovedá súčasnej potrebe. 

2. riešiť parkovanie na Mostnej ulici, kde parkuje Taxi služba a premiestniť ich na  voľné 
parkovacie miesta na Kmeťkovej ulici a uvoľniť Mostnú ulicu,

3. vykonať obhliadku a preveriť  povolenie vyhradených  2  parkovacích miest pri OKU, 
z ktorých vznikli 3 parkovacie miesta o výsledku informovať výbor,
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Vyhodnotenie pripomienok: pripomienky 2. a 3. boli postúpené na riešenie 
príslušnému referentovi odboru komunálnych činností, ktorý bude písomne informovať 
výbor mestskej časti o výsledku previerky a riešení predmetných požiadaviek. 

Výbor mestskej časti č. 3 Nitra – Čermáň

1. VMČ odporúča, aby majiteľom elektrických automobilov a hybridov odpustili miestnu 
daň za užívanie verejného priestranstva v meste Nitra  (z dôvodu podporiť zníženie 
emisií v meste Nitra)
Vyhodnotenie pripomienky: Uvedenú požiadavku by bolo vhodnejšie zapracovať do 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na 
území mesta Nitry.

2. VMČ navrhuje, aby po schválení a zavedení do praxe tejto VZN č.3/2016  boli ročne 
vyhodnocované prípadné  nedostatky navrhovanej VZN, ktoré sa preukážu v praxi a 
tieto boli odstraňované a spolu zosúladené  s pripravovanou koncepciou o parkovaní 
na území mesta .
Vyhodnotenie pripomienky: Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať.

3. VMČ odporúča, aby MZ  prehodnotilo poplatok pre ZŤP a skôr sa prikláňa 
k nespoplatneniu.  
Vyhodnotenie pripomienky: Odporúčame ponechať predmetné ustanovenie. Účelom 
navrhovanej dane pre fyzické osoby ŤZP a osoby ŤZPS je prispieť na úhradu nákladov 
v súvislosti s údržbou a obnovou dopravného značenia vyhradených parkovacích 
miest. Náklady na vyhotovenie a osadenie  dopravného značenia vo výške cca 180,- € 
znáša Mesto Nitra. Taktiež Mesto znáša aj náklady na zmenu a demontáž dopravného 
značenia.

Výbor mestskej časti č. 4 Nitra - Klokočina

1.   zjednosmerniť ulice tam kde to nenaruší plynulosť premávky a zvýši výrazne počet 
parkovacích miest,

2.   vylúčiť parkovanie dodávok a nadrozmerných motorových vozidiel  na sídlisku,
Vyhodnotenie pripomienok:  pripomienky 1.a 2.sú predmetom pripravovanej 
Koncepcie parkovania na území mesta , ktorú rieši ÚHA. V rámci návrhu koncepcie 
budú prehodnotené možnosti vytvorenia parkovacích miest aj na miestnych 
komunikáciách a z toho vyplývajúce zmeny organizácie dopravy . 

3.   V § 5 bod 3a a 4a – upresniť druh dokladu,
Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu nasledovne:
V § 5 ods. 2) písm. a) bol doplnený odkaz na § 17 a Prílohu č. 9 zákona č. 447/2008  
Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upresňujú aký druh dokladu sa od 
daňovníka požaduje predložiť.
V § 5 ods. 3) písm. a) bol upravený text v znení: „posudok úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny o trvalom odkázaní na používanie mechanického, eklektického vozíka 
alebo na dve francúzske barly“ spolu s odkazom na ustanovenie príslušného 
právneho predpisu.  

4. zahrnúť onkologických pacientov medzi občanov, ktorí budú mať právo požiadať o 
      vymedzenie parkovacieho miesta,
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Vyhodnotenie pripomienky – pri vyhradzovaní parkovacieho miesta pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím sa vychádza zo skutočnosti, že tieto osoby sú 
držiteľom  parkovacieho preukazu vydaného Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) na základe odborného lekárskeho posudku, ktorý potvrdzuje, že ide o osobu 
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom. O vydanie parkovacie preukazu môže ÚPSVaR
požiadať  fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle zák. č. 447/2008 
Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a  o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. v § 5 bod 11 doplniť písmeno d/ zneužívanie parkovacích miest /myslí sa tým          
zvýhodňovanie rodinných príslušníkov, preparkovaním občana ZŤP a tým uvoľnenie 

           miesta vo večerných hodinách rodinnému príslušníkovi/,
Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu nasledovne:
V § 5 ods. 11 bol pod písmenom d) doplnený text v znení: „po zistení skutočnosti, že 
daňovník riadne neužíva vyhradené parkovacie miesto v zmysle § 6 ods. 5) tohto 
nariadenia“.
V § 6 ods. 5 bol doplnený text v znení: „Ak je parkovacie miesto vyhradené  pre určité 
vozidlo fyzickej osoby v mieste trvalého bydliska, fyzickej osoby oprávnenej na 
podnikanie v mieste sídla prevádzky alebo právnickej osoby v mieste jej sídla, toto    
vozidlo je daňovník povinný parkovať iba na tomto vyhradenom mieste.“
Účelom vyššie spomínaných ustanovení je, že v prípade porušenia povinnosti           
daňovníka parkovať iba na vyhradenom mieste stráca rozhodnutie o osobitnom 
užívaní verejného priestranstva platnosť.  

6. § 2 bod 3 písm a/ - vypustiť tento bod  /zostanú tam parkovacie miesta pre osobné 
          autá/. 

Vyhodnotenie pripomienky: ÚHA pripravuje Koncepciu parkovania na území mesta , 
ktorej predmetom bude i riešenie parkovania nákladných automobilov. Do schválenia 
koncepcie odporúčame ponechať  existujúce  lokality pre vyhradené parkovanie 
nákladných automobilov z dôvodu potreby zamedziť neorganizovanému parkovaniu 
týchto vozidiel na sídliskách.  Počet vymedzených parkovacích miest pre nákladné 
automobily zodpovedá súčasnej potrebe.

Výbor mestskej časti č. 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

1. § 5 ods. 11 – Rozhodnutie stráca platnosť a)uplynutím jedného roka od nadobudnutia 
jeho právoplatnosti – DOPLNIŤ „ pri ŤZP po uplynutí 2 rokov od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti“,

Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu v § 5 ods.7                 
a v § 5 ods.11 písm. a).

2. § 5 ods. 10 upraviť text – „daňovník je povinný písomne oznámiť Mestu Nitra 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku“,

Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu v § 5 ods.10.

3. § 4 ods. 1 písm. e) vyhradenie parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre 
vozidlo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zákonného zástupcu osoby s 
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ťažkým zdravotným postihnutím 0,003 eur/m2/deň – VMČ 5 odporúča ,aby MZ 
prehodnotilo poplatok pre ŤZP. Skôr sa prikláňa k nespoplatneniu.

Vyhodnotenie pripomienky: Odporúčame ponechať predmetné ustanovenie. Účelom 
navrhovanej dane pre fyzické osoby ŤZP a osoby ŤZPS je prispieť na úhradu nákladov 
v súvislosti s údržbou a obnovou dopravného značenia vyhradených parkovacích 
miest. Náklady na vyhotovenie a osadenie dopravného značenia vo výške cca 180,- € 
znáša Mesto Nitra. Taktiež Mesto znáša aj náklady na zmenu a demontáž dopravného 
značenia.

Výbor mestskej časti č. 6 Nitra – Zobor a Dražovce

VMČ prerokoval a berie na vedomie návrh VZN mesta Nitry o parkovaní na území mesta 
Nitry.

Výbor mestskej časti č. 7 Nitra – Chrenová a Janíkovce

VMČ predložený návrh prerokoval.

Komisia pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 
pri MZ v Nitre. 

1. žiada vysvetliť parkovanie uvedené v §2 ods. 1) písm. e),
Vyhodnotenie pripomienky – možnosť parkovania v zmysle § 2 ods. 1)písm. e) vyplýva 
z § 52 ods. 2) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. 

2. navrhuje  v § 4 ods. 2), vypustiť text ktorý znie : „Fyzická osoba, ktorá požiada 
o povolenie na trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve mimo svojho 
trvalého bydliska platí sadzbu dane podľa § 4 ods. 1 písm. ba)“,
Vyhodnotenie pripomienky – návrh VZN bol upravený vypustením znenia ods. 2) v § 4.  

3. odporúča v § 5 ods. 1) vsunúť text, ktorý upozorní žiadateľa, že sa netýka ťažko 
zdravotne postihnutých občanov,
Vyhodnotenie pripomienky – pripomienka bola zapracovaná v § 5 ods.1)návrhu VZN

4. v § 5 ods. 11) doplniť pod písm. d) „zneužívanie parkovacích miest zvýhodňovaním 
rodinných príslušníkov - preparkovaním občana ZŤP a tým uvoľnenie miesta vo 
večerných hodinách rodinnému príslušníkovi“,
Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu VZN 
nasledovne:
V § 5 ods. 11 bol pod písmenom d) doplnený text v znení: „po zistení skutočnosti, že 
daňovník riadne neužíva vyhradené parkovacie miesto v zmysle § 6 ods. 5) tohto 
nariadenia“.
V § 6 ods. 5 bol doplnený text v znení: „Ak je parkovacie miesto vyhradené  pre určité 
vozidlo fyzickej osoby v mieste trvalého bydliska, fyzickej osoby oprávnenej na 
podnikanie v mieste sídla prevádzky alebo právnickej osoby v mieste jej sídla, toto    
vozidlo je daňovník povinný parkovať iba na tomto vyhradenom mieste.“
Účelom vyššie spomínaných ustanovení je, že v prípade porušenia povinnosti 
daňovníka parkovať iba na vyhradenom mieste stráca rozhodnutie o osobitnom 
užívaní verejného priestranstva platnosť.  

5. v § 5 ods. 11) doplniť pod písm. e) „ ak sa daňovník  stal dlžníkom  na miestnych 
daniach podľa osobitných predpisov na konci kalendárneho roka “,
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Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu VZN                       
v § 5 ods.11 písm. e) v znení: po e) 31. decembri kalendárneho roka, v ktorom 
daňovník neuhradil miestne dane podľa osobitných predpisov.

6. v §5 ods. 7) doplniť  text : „v prípade fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  s potrebou  sprievodcu  
najviac na obdobie 2 rokov“,
Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu VZN                     
v § 5 ods.7 a v § 5 ods.11 písm. a).

7. žiada po schválení nariadenia vypracovať smernicu prednostu MsÚ v Nitre o postupe 
vybavovania oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva,
Vyhodnotenie pripomienky - pripomienka bola zapracovaná do návrhu VZN ako odkaz 
na osobitné predpisy v znení: „Smernica prednostu MsÚ v Nitre o postupe vybavovania 
oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Nitry č.3/2016 o parkovaní na území Mesta Nitry.“                   

8. komisia žiada informáciu k § 8 ods. 1)  o aké parkovacie karty sa jedná, a v ktorých 
lokalitách boli vydané.
Vyhodnotenie pripomienky – parkovacie karty uvedené v § 8 ods.1 sú vydávané 
Mestom Nitra ako súčasť rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného priestranstva na 
trvalé parkovanie vozidla podľa VZN č. 4/2009 o parkovaní na území Mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov pre účely evidencie a kontroly. V rozhodnutí bola 
stanovená povinnosť daňovníka parkovaciu kartu umiestniť za predné sklo príslušného 
vozidla na viditeľné miesto takým spôsobom, aby údaje na parkovacej karte boli 
viditeľné subjektu, ktorý bude vykonávať kontrolnú činnosť. Parkovacia karta 
obsahuje evidenčné číslo motorového vozidla, dobu vyhradenia parkovacieho miesta, 
údaje o mieste vyhradenia parkovacieho miesta, číslo parkovacej karty. Táto 
parkovacia karta oprávňuje daňovníka parkovať iba na vyhradenom parkovacom 
mieste.
Náležitosti nových parkovacích kariet budú upravené osobitnom predpise - Smernici
prednostu MsÚ v Nitre o postupe vybavovania oznámení o zámere osobitného 
užívania verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry 
č.3/2016 o parkovaní na území Mesta Nitry.




