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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 

p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry v znení 
dodatku č. 1 
 

u z n á š a   s a    n a    v y d a n í 
Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry        
č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1 
 

u k l a d á  
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia  
-  prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie 

vydaného znenia Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 na úradnej 
tabuli mesta Nitry  

- prostredníctvom referátu IT zverejnenie vydaného znenia 
Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 na webovom sídle mesta Nitry 

                                                        
                                                       T: do 30 dní 
                                                       K: ref. organizačný                        

 
Podpis predkladateľa: 
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Návrh 
 Dodatku č. 2  

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta 
Nitry v znení dodatku č. 1 

 
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry 
v znení dodatku č. 1 (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Doterajší názov VZN sa mení na nový názov: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry          

č. 3/2016 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním 
vozidla v znení dodatkov č. 1 a č. 2 

 
2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písm. a) vrátane textu pod ním uvedeným a doterajšie písm. b) a c) 

sa označia ako písm. a) a b).  
 
3. V názve § 2 sa slová „a organizácia parkovania“ nahrádzajú slovami „trvalého 

parkovania“. 
 

4. V § 2 sa vypúšťa celé znenie odsekov 1, 3, 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2. 
Doterajšie odseky 2 a 5 sa označia ako odseky 1 a 2.  

 
5.  V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa odkaz „3“ na poznámku pod čiarkou vrátane textu 

v poznámke pod čiarou. Doterajšie odkazy na poznámky pod čiarou označené číslami 4 – 9 
vrátene označenia poznámok pod čiarou číslami 4 - 9 sa označia ako odkazy 2 – 7 vrátane 
označenia poznámok pod čiarou číslami 2 - 7.  

 
6. V § 4 ods. 1 písm. c) sa číslovka „60“ nahradí číslovkou „30“. 

 
7. V § 5 sa mení znenie ods.7 nasledovne: 

Na základe predloženia oznámenia o zámere osobitného užívania verejného priestranstva 
so všetkými náležitosťami požadovanými týmto všeobecne záväzným nariadením a na 
základe súhlasného vyjadrenia príslušného VMČ a záväzného stanoviska dopravného 
inšpektorátu Mesto Nitra vydá povolenie na užívanie verejného priestranstva vyhradením 
parkovacieho miesta (ďalej len „povolenie“). Spolu s povolením Mesto Nitra vydá 
daňovníkovi rozhodnutie o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva pre trvalé 
parkovanie motorového vozidla, určenie dopravného značenia a parkovaciu kartu platnú len 
pre vyhradené parkovacie miesto, ktorej náležitosti upravuje osobitný predpis7. 

 
8. V § 5 ods. 8 v prvej vete sa slová „rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného 

priestranstva“ nahrádzajú slovom „povolenia“. 
 
9. V § 5 ods. 8 sa mení znenie tretej vety nasledovne: 

Ak si daňovník v tejto lehote predĺženie platnosti povolenia neuplatní, povolenie stráca 
platnosť uplynutím doby jeho platnosti. 
 

10. V § 5 ods. 10 sa slová „rozhodnutia“ a „rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného 
priestranstva“ nahrádzajú slovom „povolenia“. 

 
11. V § 5 sa vypúšťa ods. 11 v celom rozsahu vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10. 
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12. Odkaz na poznámku pod čiarou 11 a poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa označia ako 
odkaz 8 a poznámka pod čiarou 8 a zároveň sa do poznámky pod čiarou k odkazu 8 pred 
doterajší text doplní znenie: „zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný 
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov“. 

 
13. Odkaz na poznámku pod čiarou 12 a poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa označia ako 

odkaz 9 a poznámka pod čiarou 9. 
 
14. V § 6 ods. 2 sa slová „rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného priestranstva“  

nahrádzajú slovami: „povolenia a určenia dopravného značenia“. 
 
15. V § 6 ods. 3 sa slová „v ktorom nastala skutočnosť uvedená v § 5 ods. 11 tohto nariadenia“ 

nahrádzajú slovami „v ktorom platnosť povolenia zanikla“. 
 
16. V § 6 ods. 4 sa slová „rozhodnutie o osobitnom užívaní verejného priestranstva“ nahrádza 

slovom: „povolenie“. 
 
17. V § 7 ods. 1 sa za slová „Vo veciach“ vkladá text: „týkajúcich sa miestnej dane za osobitné 

užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska“ 
a za ním nasleduje doterajšie znenie.  

 
18. V § 8 sa vypúšťa ods. 3 a doterajší odsek 4 sa označí ako odsek 3. 
 
19. V § 8 ods. 3 sa slová „rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného priestranstva“   

nahrádzajú slovom: „povolenia“. 
 
 
Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené. 
 
 
Dodatok č. 2 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa .......... 
uznesením č. .......... a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 
Nitry, t. j. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
               Jozef  Dvonč              Igor Kršiak  
          primátor mesta Nitry                                                              prednosta MsÚ v  Nitre 
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Dôvodová správa 
 

 
     Návrh dodatku č. 2 sa predkladá z dôvodu zosúladenia VZN č. 3/2016 o parkovaní na území 
mesta Nitry so všeobecne záväznými právnymi predpismi v zmysle právneho názoru Okresnej 
prokuratúry Nitra obsiahnutého v proteste prokurátora č. Pd 147/18/4403-2 zo dňa 28.06.2018.  
 
     Konkrétne sa navrhujú nasledovné zmeny:  
 
1. Zmena doterajšieho názvu VZN na VZN č. 3/2016 o miestnej dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla, nakoľko mesto nemá právomoc 
regulovať otázky parkovania vo všeobecnosti, ale vo vzťahu k parkovaniu môže iba 
stanoviť miestnu daň za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním 
vozidla (a tiež verejné priestranstvá a výšku úhrady za dočasné parkovanie, ktorá právna 
úprava je však predmetom samostatného VZN mesta Nitry č. 8/2014). Doterajší názov tak 
nezodpovedal skutočnému a prípustnému predmetu úpravy VZN. 

 
2. V nadväznosti na vysvetlenie v bode 1. sa vypúšťajú aj všetky ustanovenia, ktoré 

pojednávajú o všeobecnej organizácii parkovania motorových vozidiel, nakoľko táto je 
predmetom úpravy zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.  

 
3. Vypúšťa sa ustanovenie o vymedzení parkovacej plochy pre autobusy a OMV na 

parkovisku pred Atletickým štadiónom Stavbár a Športovou halou Olympia ako aj 
ustanovenie o zákaze parkovania na prístupových plochách pre príjazd požiarnej techniky 
pri výškových budovách, nakoľko tieto plochy môže mesto na základe oprávnenia 
vyplývajúceho z cestného zákona č. 135/1961 Zb. iba označiť v teréne dopravným 
značením na základe určenia dopravného značenia, ale nemá zmocnenie ich vymedziť 
opisom vo VZN. 

 
4. Vo všetkých dotknutých ustanoveniach VZN sa označenie aktu, ktorým sa vymedzuje 

vyhradené parkovacie miesto mení z doterajšieho označenia „rozhodnutie o osobitnom 
užívaní verejného priestranstva“ na označenie „povolenie na užívanie verejného 
priestranstva“, nakoľko pomenovanie „povolenie“ vyplýva z cestného zákona, v zmysle 
ktorého sa vyhradené parkoviská povoľujú a je teda terminologicky správne.  

 
5. Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré upravovali podmienky, za ktorých sa povolenia vydávajú, 

vrátane ustanovení upravujúcich časovú platnosť povolení, nakoľko podľa názoru 
prokuratúry, mestá nemajú zákonom danú právomoc tieto náležitosti a podmienky 
upravovať formou VZN. Vypúšťané podmienky budú však premietnuté do vnútorného 
predpisu – smernice prednostu, ktorá upravuje postup pri riešení oznámení o zámere 
osobitného užívania verejného priestranstva na vyhradené parkovacie miesto alebo do 
obsahu vydaného povolenia.  

 
 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 21.08.2018 prijala uznesenie č. 528/2018-MR, 
v zmysle ktorého materiál návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 prerokovala.  
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Príloha k materiálu  -  prehľad zmien a doplnení VZN č. 3/2016 o parkovaní na území mesta  
Nitry v znení dodatku č. 1 
 

Prečiarknuté – pôvodné znenie 
Tučné a podčiarknuté – návrh nového znenia 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry 

o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním 
vozidla v znení dodatku č. 1 a č. 2 

 
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 
o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním 

vozidla  
 
 

§ 1  
Úvodné ustanovenia 

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

                                                 
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. 
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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  
 
(2) (1) 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 autobusov a osobných motorových 
vozidiel, sa umožňuje len na verejných priestranstvách, ktoré sú pre tento účel vytvorené 
Mestom Nitra, a sú označené príslušnou  dopravnou značkou v lokalitách: 
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) (2) 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.  
 

§ 4  
                                                 
2  § 52 ods.2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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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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 30 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. 
 

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

§ 4a  
Oslobodenie od dane 

 
Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla sú 
oslobodené fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby, ktoré spĺňajú náležitosti 
oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 2)  a ods. 3) tohoto nariadenia. 
 

§ 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 

                                                 
4 2 Príloha č.4 STN 736056 – odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel pre motorovú dopravu. 



8 
 

d) doklad o trvalom bydlisku u fyzickej osoby, doklad o sídle prevádzky fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie alebo doklad o sídle spoločnosti  právnickej osoby. 
 
(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 3, doloží okrem 
náležitostí uvedených v ods. 1) písm. a), c) a d) aj 
a) fotokópiu parkovacieho preukazu,6 4 
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 §3ods.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, 
osoby s onkologickým ochorením doložia 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 5, osoby s onkologickým 
ochorením 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 6 

 
(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. 

                                                 
5  3 § 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  4 § 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  5 § 15 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a     
   doplnení niektorých zákonov 
8  6 § 3 ods. 7 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov 
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Súčasťou rozhodnutia je vyrubená daň, určenie použitia dopravného značenia a parkovacia 
karta platná len pre vyhradené parkovacie miesto, ktorej náležitosti upravuje osobitný predpis.9   
Na základe predloženia oznámenia o zámere osobitného užívania verejného priestranstva 
so všetkými náležitosťami požadovanými týmto všeobecne záväzným nariadením a na 
základe súhlasného vyjadrenia príslušného VMČ a záväzného stanoviska dopravného 
inšpektorátu Mesto Nitra vydá povolenie na užívanie verejného priestranstva vyhradením 
parkovacieho miesta (ďalej len „povolenie“). Spolu s povolením Mesto Nitra vydá 
daňovníkovi rozhodnutie o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva pre trvalé 
parkovanie motorového vozidla, určenie dopravného značenia a parkovaciu kartu platnú 
len pre vyhradené parkovacie miesto, ktorej náležitosti upravuje osobitný predpis7. 
 
(8) Daňovník môže požiadať o predĺženie osobitného užívania verejného priestranstva  60 dní 
pred uplynutím doby platnosti vydaného rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného 
priestranstva povolenia. 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). Ak si daňovník v tejto lehote predĺženie platnosti 
povolenia neuplatní, povolenie stráca platnosť uplynutím doby jeho platnosti. 
 
 
(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 povolenia, ktorá 
nastala počas platnosti vydaného rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného priestranstva 
povolenia, 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. 

                                                 
9  7 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.            
 
10 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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(2) Dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta musí byť zrealizované v súlade  
platnými právnymi predpismi a s podmienkami  rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného 
priestranstva povolenia a určenia dopravného značenia. 

 
(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 ktorom platnosť 
povolenia zanikla. 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 
povolenie podľa tohto nariadenia nesmie prenechať užívanie vyhradeného parkovacieho miesta 
tretej osobe.  
 
(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 týkajúcich sa miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva 
trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska, 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 8 
 
(3) Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať v zmysle osobitných predpisov.12 9 

 
§ 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.  

                                                 
11   8 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, 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   9 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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(4) (3)  Na predĺženie platnosti rozhodnutia o osobitnom užívaní verejného priestranstva 
povolenia 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.  
 

 
§ 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 23. júna 2016 
uznesením č. 171/2016-MZ a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom  od vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 19.07.2016. 
Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského 
úradu v Nitre, t. j. 29.10.2016. 
Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 
Nitry, t. j. ..................... 
 
 
 
 
 
 
               Jozef  Dvonč               Igor Kršiak  
          primátor mesta Nitry                                                              prednosta MsÚ v  Nitre 
 

 
 
 

 
 


