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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom 

parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  

 

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 

Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom 

parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6  

u k l a d á 

vedúcemu odboru dopravy 

zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 7 

k VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení  

dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na úradnej tabuli mesta Nitry                 

                                               T:  do 10 dní 

 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 7                  

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní             

na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

                                                                              T:  do 30 dní 

                                                                              K:  referát organizačný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh Dodatku č. 7 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území 

mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
  

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6a zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov sa 

uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 8/2014 

o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry zo dňa 04.11.2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 

27.04.2015,  dodatku č. 2 zo dňa 13.11.2015, dodatku č. 3 zo dňa 20.05.2016, dodatku č. 4 zo dňa 

6.10.2018, dodatku č. 5 zo dňa 11.12.2019 a dodatku č. 6 zo dňa 11.06.2020.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení 

dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 4 v časti „I. okruh“ sa na konci textu dopĺňa: 

  Štefánikova 66-80 (parkovisko za bytovým domom)  

  Štúrova 14-16 (parkovisko pred bytovým domom) 

 

2. V § 4 v časti „II. okruh“ sa vypúšťa znenie: 

Štúrova, státie na chodníku vyznačené príslušným dopravným značením, časť od výjazdu 

parkoviska pred Domom služieb po budovu VBC 

 

3. V § 4 v časti „II. okruh“ sa na konci textu dopĺňa: 

Staničná 

Hviezdna 

Na Predmostí 

Parkové nábrežie (bytové domy vchody č. 1-11, 13-17, 19-25) 

 

4. V § 7 ods. 5 sa na začiatok vety dopĺňa znenie: Ak toto VZN a jeho prílohy nestanovujú inak, 

a za ním nasleduje doterajší text.  

  

5. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa znenie: 

- poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, 

- zamestnancov Mesta Nitra na miestnej komunikácii na Damborského ul. 

 

6. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v časti a) Rezidentská parkovacia karta „PK-R“ v bode I) 

sa na konci textu doplní nové písm. d), ktoré znie: 

d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého EČV 

žiada vydať PK-R. 

 

7. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v časti a) Rezidentská parkovacia karta „PK-R“ v bode 

IV) sa doterajšie znenie druhej vety nahrádza novým znením: 

Ich cena je nasledujúca: 

1. Parkovacia karta – 10,00 €/rok 

2. Parkovacia karta – 30,00 €/rok 

3. Parkovacia karta – 100,00 €/rok 

 

8. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v časti b) Abonentská parkovacia karta „PK-A“ v bode I) 

sa na konci textu doplní nové písm. d), ktoré znie: 



d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého EČV 

žiada vydať PK-R. 

9. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v časti b) Abonentská parkovacia karta „PK-A“ v bode 

IV) sa doterajšie znenie nahrádza novým znením: 

Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 2 abonentské parkovacie karty.  

Ich cena je nasledujúca: 

1. Parkovacia karta – 100,00 €/rok 

2. Parkovacia karta – 200,00 €/rok 

 

10. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v časti c) voľná parkovacia karta pre držiteľov 

parkovacích preukazov ŤZP „PK-ŤZP“ v bode I) sa na konci textu doplní nové písm. d), ktoré 

znie: 

d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého EČV 

žiada vydať PK-R. 

 
11. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v časti c) voľná parkovacia karta pre držiteľov 

parkovacích preukazov ŤZP „PK-ŤZP“ v bode IV) sa doterajšie znenie druhej a tretej vety 

nahrádza novým znením: 

Cena parkovacej karty – ŤZP je 5,- €/rok. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty – ŤZP je cena 

1,- €/rok. 

 

12. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v bode č. 3 IV) sa dopĺňa znenie: 

V tom prípade sa mu alikvotná časť ceny PK vracia. Pre výpočet alikvotnej časti ceny PK je 

rozhodujúci dátum podania žiadosti o zrušenie PK. Súčasne s podaním žiadosti o zrušenie PK je 

žiadateľ povinný vrátiť vydanú PK mestu Nitra. 

 

13. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v bode č. 3 VI) sa vypúšťa znenie:  manipulačného poplatku 

za vydanie 

14. V prílohe č. 2 Cenník parkovného v bode č. 3 sa dopĺňa nový bod VIII), ktorý znie:  

VIII) Parkovacie karty (PK) môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a pre 

vozidlá kategórie N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,3m. 

 

      Parkovacie karty vydané pred účinnosťou tohto dodatku č. 7 platia do doby straty ich platnosti. 

 

 Na vydaní tohto dodatku č. 7 k VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry sa 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ................ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym 

dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  MsÚ v Nitre, t.j. ........................... . 

 

 

 

 

 

Marek Hattas           Mgr. Martin Horák 

  primátor        prednosta 

 mesta Nitry        Mestského úradu v Nitre 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 
 

     Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 8/2014 reflektuje požiadavky obyvateľov, podnety z praxe 

pri vydávaní parkovacích kariet, potrebu regulovať ďalšie komunikácie s teraz 

neregulovaným parkovaním a reaguje na doručený protest prokurátora Krajskej prokuratúry 

Nitra č. Kd 87/20/4400-10 z 31.07.2020. 

 

Odôvodnenie k jednotlivým zmenám 
 

K bodu 1 

Dopĺňajú sa do okruhu I. dve miesta s možnosťou regulovaného parkovania. 

K bodu 2 

Vypúšťa sa z okruhu II. dané miesto. Parkovacie miesta neexistujú a na chodníku ani nebudú 

vytvorené.  

K bodu 3 

Dopĺňajú sa do okruhu II. štyri ulice s možnosťou regulovaného parkovania. 

K bodu 4 

Vložením potrebného legislatívneho textu sa vytvárajú sa predpoklady pre vrátenie alikvotnej 

časti nespotrebovaného parkovného v prípade predčasného vrátenia vydanej parkovacej karty.   

K bodu 5 

Vypúšťa sa možnosť bezplatného parkovania pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 

a zamestnancov Mesta Nitra na miestnej komunikácii na Damborského ul. 

K bodom 6, 8, 10 

Dopĺňa sa špecifikácia vzťahu žiadateľa k motorovému vozidlu, ktorá umožňuje vydanie 

parkovacej karty  (rezidentskej, abonentskej, aj PK-ŤZP) členovi štatutárneho orgánu 

právnickej osoby, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla. 

K bodom 7, 9, 11, 13 

Pri PK-R a PK-A, PK–ŤZP sa ich cena špecifikuje ako cena parkovacej karty na rok, nie ako 

doterajší manipulačný poplatok za vydanie PK, čo lepšie korešponduje s povinnosťou mesta 

vracať občanom nespotrebovanú časť parkovného. 

K bodu 12 

Dopĺňa sa klauzula, že pri žiadosti o zrušenie parkovacej karty sa alikvotná časť 

„nespotrebovanej“ ceny vracia žiadateľovi vrátane bližšej špecifikácie výpočtu alikvotnej 

časti ceny pri podaní žiadosti o zrušenie PK. 

K bodu 14 

Dopĺňa  sa vymedzenie druhov vozidiel, ktorým môžu byť parkovacie karty vydané. 

 

 

Príloha : 

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní 

na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 s grafickým vyznačením zmien 

navrhovaných Dodatkom č. 7 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 

o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6   
s grafickým vyznačením zmien navrhovaných Dodatkom č.7 (červenou a podčiarknutím) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre, podľa § 6, § 11 ods.4, písm. g) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6a zákona č.135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnkov sa 

uznieslo na vydaní tohto  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje úseky miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel na území mesta Nitry, určuje výšku úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, spôsob úhrady za parkovanie 

a spôsob preukázania jej zaplatenia.  

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na nemotorovú dopravu a jednostopové 

motorové vozidlá (motocykel, moped).  

 

§ 2 

Základné pojmy 

Na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:  

1. Nemotorová doprava je doprava uskutočňovaná pomocou ľudskej, alebo zvieracej sily a  

je to najmä bicykel, ručný vozík, záprahové vozidlo, vozík pre zdravotne postihnuté osoby (aj 

motorový).  

 

§ 3 

Označovanie miest na dočasné parkovanie s úhradou parkovného 

1. Všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovené dopravné značenie parkovísk, na 

ktorých sa vyberá parkovné, musí byť doplnené o prevádzkový poriadok plateného 

parkoviska, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.  

 

§ 4 

Okruhy miestnych komunikácií s výberom parkovného 

1. Okruhy (zóny) parkovania s výberom parkovného sú definované podľa výšky parkovacích 

poplatkov. Parkovanie podľa jednotlivých zón je určené výškou úhrady v závislosti od časti 

dňa a atraktivity parkovacích miest. Podľa dopytu možno rozlišovať:  

 

Vymedzenie okruhov miestnych komunikácií:  

I. okruh  

7.pešieho pluku  

A. Šulgana  

Damborského ulica  

Na Vŕšku  

Chalúpkova (od Wilsonovho nábr.po Čsl. Armády)  

Podzámska (od parkoviska z ul. Mostná po miestnu komunikáciu Na Predmostí) 

Sládkovičova  

Kúpeľná  

B. Němcovej  

Palárikova ulica  

Štefánikova ulica (od Štúrovej po Palárikovu)  

Farská ulica  

Školská ulica  



Piaristická ulica (od Štúrovej po Školskú)  

Kmeťkova  

Mostná 

Jesenského  

Smetanova  

Richtára Peregrína  

Wilsonovo nábrežie (parkovisko pri Tr. A. Hlinku), vrátane blízkeho výbočiska  

Fr. Mojtu  

Župné námestie  

Podzámska (Parkovisko) 

Jozefa Vuruma 

Štefánikova 92-126 

Štefánikova 66-80 (parkovisko za bytovým domom) 

Štúrova 14-16 (parkovisko pred bytovým domom) 

 

II. okruh  

parkovisko pred Domom služieb na ul. Štúrova  

Cintorínska  

Hodžova  

Špitálska  

Kasalova  

Jaskyňová  

Robotnícka  

Mariánska dolina  

Riečna  

Palackého  

Kalinčiakova  

Kukučínova  

Námestie Kráľovnej pokoja 

parkovisko pred budovou Úradu práce, soc. vecí a rodiny, Štefánikova 88  

parkovisko pred Okresným úradom  

Palánok  

Vikárska  

Párovská  

Ďurkova  

Nábrežie mládeže (jednosmerný úsek od ul. B.Slančíkovej po most na Tr. A.Hlinku)  

Boženy Slančíkovej (obojstranne)  

parkovisko Nábr.mládeže (pri Chrenovskom moste)  

Spojovacia  

Štúrova, státie na chodníku vyznačené príslušným dopravným značením, časť od 

výjazdu parkoviska pred Domom služieb po budovu VBC,  

Bernolákova,  

Osvaldova,  

Jánošíkova 

Vajanského, 

Pri Červenom kríži, 

Mudroňova, 

Štrková 

Krátka 

Wilsonovo nábrežie (úsek od ul. Spojovacia po ul. Jánošíkova) 

Staničná 

Hviezdna 

Na Predmostí 

Parkové nábrežie (bytové domy vchody č. 1-11, 13-17, 19-25) 



 

III.okruh 
parkovacie miesta pred Mestským úradom v Nitre nachádzajúce sa v úseku medzi vjazdom na 

parkovisko z Coborihu ul. po prechod pre chodcov vedúci do budovy MsÚ (prvé dva bloky 

parkovacích miest)  

 

2. Parkovanie vozidiel na týchto verejných priestranstvách s parkovacími automatmi sa riadi 

prevádzkovým poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.  

 

§ 5 

Prevádzková doba plateného parkovania 

1. Časový rozsah spoplatneného dočasného parkovania sa určuje na čas:  

- pondelok – piatok od 08.00 hod. do 16.00 hod, 

- sobota od 08.00 hod. do 12.00 hod., okrem parkovacích miest zaradených do III. okruhu 

2. Časový rozsah spoplatnenia bude uvedený príslušným prevádzkovým poriadkom 

parkovania umiestneným na mieste parkovania. 

3. Ak štátny sviatok pripadne na pracovný deň alebo sobotu, parkovné sa nevyberá. 

 

§ 6 

Sadzby parkovného a paušálne poplatky 

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

nariadenia.  

2. Úhradou poplatku za dočasné parkovanie v zóne III nie je možné preukázať úhradu 

poplatku za parkovanie v zóne II a I. Úhradou poplatku za parkovanie v zóne II nie je možné 

preukázať úhradu poplatku v zóne I. 

Úhradou poplatku za parkovanie v zóne I je možné preukázať aj úhradu poplatku v zóne II 

a III. Úhradou poplatku za parkovanie v zóne II je možné preukázať aj úhradu poplatku 

v zóne III. 

§ 7 

Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia 

1. Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.  

2. Úhradu je možné zaplatiť:  

a) zakúpením parkovacieho lístka  

b) zakúpením parkovacej karty  

c) prostredníctvom SMS  

3. Zaplatenie úhrady sa preukazuje :  

a) platným parkovacím lístkom vydaným parkovacím automatom,  

b) platnou parkovacou kartou vydanou Mestom Nitra,  

c) SMS správou prostredníctvom poverenej spoločnosti, 

4. Platiteľ parkovného je povinný umiestniť na čas parkovania pred jeho začiatkom platný  

doklad o zaplatení parkovného (parkovací lístok alebo parkovaciu kartu, v prípade ,,PK-ŤZP“ 

aj spolu s parkovacím preukazom ŤZP vydaným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 

(ďalej ako: ,,parkovací preukaz ŤZP“)) viditeľne za čelné sklo vozidla tak, aby celá predná 

strana lístku, alebo preukazu bola viditeľná a všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany 

motorového vozidla a ďalej sa riadiť dopravným značením a prevádzkovým poriadkom 

parkovania. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa uvedené hodnotí ako neuhradenie 

parkovného.  

5. Ak toto VZN a jeho prílohy nestanovujú inak, časovo nespotrebovaná časť úhrady sa 

platiteľovi úhrady nevracia.  

6. Vodič vozidla pri preprave osoby, ktorej bola vydaná parkovacia karta podľa prílohy č. 2, 

bodu 2, písm. c) je povinný parkovaciu kartu a parkovací preukaz ŤZP odstrániť z vozidla, ak 

sa nepoužíva na účel, pre ktorý bola karta alebo preukaz vydaný. Ak tak neurobí, považuje sa, 

že úhrada za parkovanie nie je zaplatená.  



§ 8 

Oslobodenie od parkovného 

1. Od parkovného budú oslobodené vozidlá:  

- s právom prednosti v jazde,  

- vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označené osobitným označením 

O2, 

- služobné vozidlá mesta Nitry a mestských organizácií mesta Nitry pri služobnom výkone, 

- poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre,  

- zamestnancov Mesta Nitra na miestnej komunikácii na Damborského ul. 

 

§ 9 

Kontrolná činnosť 

Kontrolu plnenia ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská polícia 

Mesta Nitry.  

 

§ 10 

Sankcie 

Sankcie za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia upravujú osobitné predpisy 
2 

.  

_______________________  
1
 zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a doplnkov, § 44, ods. 4 v 

súlade s § 17, 55 a prílohy č. 9 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 4  
2
 Zákon slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov.  

§ 11 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia Pravidlá 

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

Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 313/2013-MZ zo dňa 17.10.2013 a platné 

dňom 01.11.2013.  

Parkovacie karty vydané v zmysle uvedených pravidiel sú v platnosti do ich doby ukončenia.  

2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN č.8/2014 o dočasnom 

parkovaní na území mesta Nitry na svojom zasadnutí dňa 09.10.2014 uznesením č. 282/2014-

MZ a toto VZN č.8/2014 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v 

Nitre, t.j. 04.11.2014.  

Dodatok č.1 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  

Mestského úradu v Nitre, t.j. 27.04.2015.  

Dodatok č.2 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  

Mestského úradu v Nitre, t.j. 13.11.2015.  

Dodatok č.3 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  

Mestského úradu v Nitre, t.j. 20.05.2016.  

Dodatok č. 4 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  

mesta Nitry, t. j. 06.10.2018.  

Dodatok č. 5 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  

mesta Nitry, t. j. 11.12.2019. 

Dodatok č. 6 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Nitry, t. j. 10.07.2020. 

Dodatok č. 7 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  

mesta Nitry, t.j. ................. 

 

 

Jozef Dvonč, v.r.      JUDr. Igor Kršiak, v.r.  

primátor mesta Nitry     prednosta Mestského úradu v Nitre   



 

Príloha č. 1 

 

Prevádzkový poriadok parkovacích miest s plateným státím 

 

Prevádzkovateľ: Mesto Nitra  

Prevádzková doba: po – pia 8.00 – 16.00 h  

                                so 8.00 – 12.00 h (okrem parkovacích miest zaradených do III. okruhu) 

 

Sadzba poplatku – parkovací lístok, SMS: 

- hodinová sadzba: 

 - I. okruh  0,50 € za prvú hodinu a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu, 

 - II. okruh 0,50 € za prvú hodinu a 1,00 € za každú začatú ďalšiu hodinu. 

 - III. okruh 0,20 € za prvú hodinu a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu  

Ak štátny sviatok pripadne na pracovný deň alebo sobotu, parkovné sa nevyberá.  

Povinnosti poplatníka: 

-Parkovať jedným vozidlom, v jednom čase, na jednom parkovacom mieste vymedzenom 

líniami vodorovného dopravného značenia . Úhrada parkovného sa vzťahuje iba na jedno 

parkovacie miesto. 

-Platný doklad o zaplatení úhrady vydaný parkovacím automatom, umiestniť viditeľne za 

čelné sklo vozidla tak, aby boli všetky údaje na doklade čitateľné z vonkajšej strany vozidla.  

Poznámka: Prevádzkový poriadok bude umiestnený vždy podľa jednotlivých okruhov,  

prípadne sa môžu jednotlivé okruhy spoplatnenia farebne odlíšiť.  

 

 

Príloha č. 2 

Cenník parkovného 

1.Sadzby parkovného – dočasné parkovanie 

 Hodinové sadzby pre platby parkovacím automatom a SMS: 

a) sadzby parkovného pre I. okruh 

• 0,50 € za prvú hodinu a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu 

b) sadzby parkovného pre II. okruh 

• 0,50 € za prvú hodinu a 1,00 € za každú začatú ďalšiu hodinu 

c) sadzby parkovného pre III.okruh 

• 0,20 € za prvú hodinu a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu 

 

2.Sadzby parkovného – dočasné parkovanie, pri ktorých sa vydáva parkovacia karta 

 a) Rezidentská parkovacia karta „PK-R“ 

Poznámka: 

I) Rezidentská parkovacia karta „PK-R“ sa vydáva  pre  občana s trvalým pobytom v zóne 

spoplatneného  parkovania,  ktorý  musí  byť:   



a) vlastníkom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo 

b) držiteľom motorového  vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo 

c) užívateľom vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 

písm. a) Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení, 

d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého 

EČV žiada vydať PK-R. 

 

II) Karta  sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti trvalého 

bydliska, s výnimkou parkoviska na Námestí Kráľovnej pokoja a parkovacích miest pred 

MsÚ v Nitre vymedzených v rámci III. okruhu.  

III) Platnosť novej parkovacej karty sa stanovuje od dátumu zaplatenia na dobu jedného roka. 

Pri predĺžení platnosti parkovacej karty, sa stanovuje dátum začiatku platnosti, deň po 

uplynutí platnosti pôvodnej parkovacej karty. 

IV) Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 3 rezidentské parkovacie karty 

,,PK-R“. Manipulačný poplatok za vydanie:  

1. Parkovacej karty – 10,00 € 

2. Parkovacej karty – 30,00 € 

3. Parkovacej karty – 100,00  

Ich cena je nasledujúca: 

1. Parkovacia karta – 10,00 €/rok 

2. Parkovacia karta – 30,00 €/rok 

3. Parkovacia karta – 100,00 €/rok 

 

b) Abonentská parkovacia karta ,,PK-A“ 

Poznámka: 

I) Abonentská  parkovacia karta „PK-A“ sa vydáva  pre  fyzickú osobu bez trvalého pobytu 

v spoplatnenej zóne dočasného  parkovania za podmienky, že fyzická osoba-žiadateľ je: 

i) vlastníkom bytovej jednotky alebo 

ii) nájomcom bytovej jednotky po predložení nájomnej zmluvy alebo oprávneným 

užívateľom bytovej jednotky na základe obdobného právneho vzťahu,    

a súčasne žiadateľ je: 

a) vlastníkom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo  

b) držiteľom motorového  vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo 

c) užívateľom vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 

písm. a) Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení, 

d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého 

EČV žiada vydať PK-A. 

II) Karta  sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti bytovej 

jednotky, s výnimkou parkoviska na Námestí Kráľovnej pokoja a parkovacích miest pred 

MsÚ v Nitre vymedzených v rámci III. okruhu. 

III) Platnosť parkovacej karty sa stanovuje od dátumu zaplatenia na dobu jedného roka, 

maximálne však do doby platnosti nájomnej zmluvy alebo obdobného užívacieho vzťahu 



k bytovej jednotke. 

Pri predĺžení platnosti parkovacej karty, sa stanovuje dátum začiatku platnosti, deň po 

uplynutí platnosti pôvodnej parkovacej karty. 

IV) Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 2 abonentské parkovacie 

karty, pričom manipulačný poplatok za ich vydanie je:  

1. Parkovacia karta – 100,00 € 

2. Parkovacia karta – 200,00 € 

 

Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 2 abonentské parkovacie karty. 

Ich cena je nasledujúca: 

1. Parkovacia karta – 100,00 €/rok 

2. Parkovacia karta – 200,00 €/rok 

 

c) voľná parkovacia karta pre držiteľov parkovacích preukazov ŤZP ,,PK-ŤZP“ 

Poznámka.  

I) Držiteľom parkovacích preukazov ŤZP vydaných Úradom práce, sociálnych vecí a 

rodiny, s trvalým pobytom v Nitre, môže byť vydaná parkovacia karta „PK-ŤZP“ pričom v 

kolónke pre Ev. č. sa uvedie číslo parkovacieho preukazu ŤZP a evidenčné číslo vozidla na 

ktorú sa PK-ŤZP vydáva.  

Žiadateľ je: 

a) vlastníkom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, 

b) držiteľom motorového  vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, 

c) užívateľom vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 

písm. a) Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení. 

d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého 

EČV žiada vydať PK-ŤZP. 

II) Platnosť PK-ŤZP je na všetkých spoplatnených miestnych komunikáciách. 

III) Táto parkovacia karta sa vydáva po dobu platnosti parkovacieho preukazu ŤZP, ale 

maximálne na jeden rok. 

Pri predĺžení platnosti parkovacej karty, sa stanovuje dátum začiatku platnosti, deň po 

uplynutí platnosti pôvodnej parkovacej karty. 

IV) PK-ŤZP sa eviduje k bytovej jednotke, pričom sa započítava do počtu vydaných 

rezidentských a abonentských kariet. Za vydanie parkovacej karty sa platí manipulačný 

poplatok 5,- €“. Za predĺženie platnosti parkovacej karty sa platí manipulačný poplatok 

1,-€.  Cena parkovacej karty – ŤZP je 5,- €/rok. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty 

– ŤZP je cena 1,- €/rok. 

 

3. Podmienky vydávania a platnosti parkovacích kariet: 

I)  parkovacia karta sa vydá iba žiadateľovi, ktorý je poplatníkom poplatku za komunálne 

odpady v meste Nitra a mesto Nitra neeviduje voči jeho osobe a ani bytovej jednotke 

žiadne nedoplatky. 

II) Podmienkou pre vydanie PK -A je uhrádzanie poplatku Mestu Nitra za komunálne odpady 

z titulu pobytu v meste Nitra alebo užívania nehnuteľnosti . V prípade PK-A, podľa časti b) 

bodu I) nesmie mať osoba žiadateľa nedoplatky na poplatku za komunálne odpady v meste 



Nitra, resp. k bytovej jednotke, na ktorú sa karta vydáva, nesmú byť nedoplatky na 

poplatku za komunálne odpady. 

III) Pre jednu bytovú jednotku nie je možné kombinovať vydávanie rezidentských 

a abonentských kariet.  

IV) V prípade, že občan požiada o predčasné zrušenie parkovacej karty, musí túto vrátiť na 

Mestský úrad v Nitre. V tom prípade sa mu alikvotná časť ceny PK vracia. Pre výpočet 

alikvotnej časti ceny PK je rozhodujúci dátum podania žiadosti o zrušenie PK. 

Súčasne s podaním žiadosti o zrušenie PK je žiadateľ povinný vrátiť vydanú PK 

mestu Nitra. 

V) O predĺženie platnosti parkovacej karty možno požiadať najskôr 30 dní pred uplynutím jej 

platnosti a najneskôr v posledný deň jej platnosti. 

VI) Pre stanovenie výšky ceny manipulačného poplatku za vydanie novej PK 

alebo predĺženie platnosti PK, je rozhodujúce poradie vydania aktuálne platných PK, na 

danú bytovú jednotku, kedy cena bude určená na úrovni najlacnejšej nevydanej karty v 

číselnom rade. 

VII) V prípade, ak je ako vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o 

evidencii časť I a časť II jeden z manželov ako fyzická osoba, nie fyzická osoba - 

podnikateľ, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto VZN, počas trvania manželstva, 

aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, pokiaľ Mestu Nitra nie je do doby vydania parkovacej karty, 

preukázaný opak, t. j. že vozidlo nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov. Mesto Nitra však na účely zisťovania a preukazovania opaku nepristupuje k 

upovedomovania druhého manžela o podaní žiadosti o vydanie parkovacej karty jedným 

z manželov. 

VIII) Parkovacie karty (PK) môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie L, 

M1 a pre vozidlá kategórie N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stanovisko z 26.zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre konaného dňa 29.09.2020. 

 

Mestská rada v Nitre 

p r e r o k o v a l a 

Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom 

parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

uzniesť sa na vydaní 

Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom 

parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6  

uložiť 

vedúcemu odboru dopravy 

zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 7 k 

VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 

5, 6         na úradnej tabuli mesta Nitry                 

                                            T:  do 30 dní 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 

7                  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom 

parkovaní                     na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 

webovom sídle mesta Nitry 

                                                                                                                T:  do 60 dní 

                                                                                                                K:  referát organizačný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


