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V e r e j n á     v y h l á š k a 

Výzva na odstránenie vozidla 

 

 Pri tvaromiestnej obhliadke bolo zistené, že na ulici Kmeťova oproti č. 22 v Nitre je dlhodobo 

odstavené motorové vozidlo Ford C MAX modrej farby evidenčné číslo KS 386 FE emisná a technická  

kontrola (TK – 05/2022;  EK – 05/2021). 

 V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 3/2016 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým 

parkovaním vozidla v znení dodatku č. 1,2, § 3 ods. 1 písm.c) sa trvalým parkovaním rozumie aj 

súvislé státie motorového vozidla na tom istom mieste po dobu viac ako 30 dní a po tejto dobe vzniká 

povinnosť platenia dane za užívanie verejného priestranstva. 

 Táto výzva má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní. V zmysle ust. § 67 ods. 10 a 11 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Vás vyzývame, aby ste do 

60 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky odstránili predmetné vozidlo z ulice Kmeťova oproti č. 22, 

Nitra.  Ak tak nebude vykonané v stanovenom termíne, bude toto vozidlo odvezené na nami určené 

parkovisko Horná Kráľová, fi Daniel Laluch AUTOLALUCH, kde si ho môžete vyzdvihnúť. 

 Zároveň Vám týmto oznamujeme, že v zmysle platnej právnej úpravy si Mesto Nitra bude 

uplatňovať náklady spojené s odtiahnutím a zároveň aj s parkovaním Vášho vozidla na určenom 

parkovisku. 

 

Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jej 

vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Nitra. 

 

 

 

         Ing. Ján Koprda 

         dočasne poverený funkciou 

             vedúci Strediska mestských služieb 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou  

 

Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 60 dní: 
 
Vyvesené dňa:    ......................................    Zvesené:    ..................................... 

 

Internetová stránka mesta Nitry www.nitra.sk – zverejnenie po dobu 60 dní: 
 
Vyvesené dňa:    .....................................    Zvesené:     .................................... 

 

VMČ č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce, P.Háje:  
 
Vyvesené dňa:    ....................................    Zvesené:      .................................... 
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