
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2009
o parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č.1, 2 a 3

Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6, § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 
§ 36 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní
tohto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry v znení 
dodatku č. 1, 2 a 3.

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie 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 (ďalej aj „vyhradené 
parkovanie“),

c) osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na nemotorovú dopravu 

a jednostopé motorové vozidlá.
§ 2

Zásady parkovania a organizovanie parkovania na verejnom priestranstve
1. Parkovanie vozidiel sa vykonáva:

- na parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií, s pozdĺžnym státím vozidiel,
- na parkovacích pásoch pozdĺž komunikácií, s kolmým alebo šikmým státím,
- na voľných priestranstvách (parkoviská, odstavné plochy), kde státie vozidiel 

môže byť pozdĺžne, šikmé, kolmé,
- v pozemných a mimoúrovňových garážach,
- čiastočne alebo úplne na chodníku, ak to povaha a šírka chodníka umožňuje alebo 

takéto parkovanie je povolené príslušnou dopravnou značkou.
2. Parkoviská určené pre vyhradené parkovanie musia byť označené príslušnou 

dopravnou značkou:
a) zvislou
    - IP16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím,
    - IP 20b Stanovište taxi,
    - dodatkovými tabuľkami
       aa) nápisom najmä evidenčného čísla vozidla,
       ab) obchodným menom,
       ac) E15 na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným
             postihnutím
a musia byť označené a doplnené
b) vodorovnou
    - V10d – parkovacie miesta s vyhradením státím
    - V10e – stanovište Taxi

     3.   Dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta, zmeny a obnovu tohto 
           dopravného značenia si daňovník zabezpečuje samostatne a na vlastné náklady. 
           Dopravné značenie vyhradeného parkovacieho miesta musí byť v súlade  
           s podmienkami uloženými v rozhodnutí o určení dopravného značenia, okrem  prípadu  
            vyhradenia parkovacieho miesta pre osobu zo zdravotným ťažkým postihnutím. Tieto     
            náklady znáša mesto.

4.   Užívanie verejného priestranstva na parkovanie nákladných vozidiel, autobusov,   



      prívesných nemotorových vozidiel nákladných vozidiel a ostatných mechanizmov sa    
      umožňuje len na tých verejných priestranstvách, ktoré sú pre tento účel vytvorené(§8).

§ 3
Predmet dane

1. Predmetom dane je užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie vozidiel 
mimo stráženého parkoviska
a) vyhradením z verejného priestranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo 

fyzickej alebo právnickej osoby
b) ako súvislé státie motorového vozidla, obytného prívesu, prípojného 

nemotorového vozidla kategórie O1(1) na tom istom mieste po dobu viac ako 60 
dní

c) ako súvislé státie vyradeného prípadne dočasne vyradeného motorového vozidla 
z cestnej premávky po dobu viac ako 30 dní.

d)
§ 4

Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická 

osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

§ 5
Sadzba dane

1. Sadzba dane za užívanie motorového vozidla pre trvalé parkovanie motorového vozidla 
sa určuje:
a) pre vyhradenie verejného priestranstva pre fyzickú osobu v blízkosti svojho  
    trvalého  bydliska pre osobný automobil a obytný príves:

          - mestská časť Staré mesto 0,1 eur/m2/deň,
          - ostatné mestské časti 0,066 eur/m2/deň“
      b) pre vyhradenie verejného priestranstva pre fyzickú osobu oprávnenú na 
          podnikanie a  právnickú osobu pre osobný automobil:
          - mestská časť Staré mesto 
             - 0,165 eur/m2/deň,
             - 0,1 eur/m2/deň – osobitná sadzba za užívanie verejného priestranstva na trvalé 
                parkovanie v čase od 06.00 h do 18.00 h alebo od 18.00 h do 06.00 h,
          - ostatné mestské časti 
             - 0,110 eur/m2/deň,
             - 0,066 eur/m2/deň – osobitná sadzba za užívanie verejného priestranstva na 
               trvalé  parkovanie v čase od 06.00 h do 18.00 h alebo od 18.00 h do 06.00 h,
      d) pre vozidlo súvisle stojace na tom istom mieste po dobu viac ako 60 dní podľa § 3     

ods. 1 písm. b)  - 1,50 eur/ m2/deň,
      e) pre vozidlo vyradené z cestnej premávky podľa § 3 ods. 1 písm. c) – 2,00 
          eur/m2/deň,
      f) pre vozidlá podľa § 8 ods. 2 – 1,00 eur/m2/deň.

2.  Fyzická osoba, ktorá požiada o trvalé parkovanie na verejnom priestranstve mimo 
     svojho trvalého bydliska platí sadzbu dane podľa § 5 ods. 1 písm. b), prvá odrážka.
3.  Plocha záberu verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla sa 
     stanovuje podľa STN 736056 – odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel pre 
     motorovú dopravu, príloha č.4.

________________________________
(1) 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 
v znení  neskorších zmien a doplnkov



§ 6
Spôsob a podmienky platenia daní

1. Vo veci vyhradenia časti verejného priestranstva pre trvalé parkovanie podľa § 3 ods. 
1 písm. a) sa koná na základe písomnej žiadosti predloženej daňovníkom na Mesto 
Nitra cestou Mestského úradu v Nitre, útvar hlavného architekta, referát dopravy 
a cestného hospodárstva.

2. Žiadateľ musí k žiadosti doložiť
- nákres požadovaného vyhradenia parkoviska, s grafickým návrhom trvalého 

dopravného značenia.
- fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla.

3.  K vyhradeniu parkovacieho miesta sa vyjadruje príslušný výbor mestskej časti. Ak 
     výbor mestskej časti nevyjadrí svoje stanovisko do najbližšieho zasadnutia výboru 
     mestskej časti od prevzatia žiadosti považuje sa za kladné. Pri predĺžení povolenia 
     vyhradeného parkovacieho miesta pre to isté vozidlo a to isté miesto sa vyjadrenie 
     výboru mestskej časti už nepožaduje.

      4.  Pre vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu zo zdravotným ťažkým postihnutím sa   
     vyjadrenie VMČ požaduje.
5.  Po odsúhlasení dopravným inšpektorátom (2) vydá Mesto Nitra rozhodnutie o povolení    
     na  užívanie verejného priestranstva podľa tohto VZN a platobný výmer. 
     Rozhodnutie sa vydáva jednorazovo najviac na dobu 1 roka. Splatnosť dane je 15 
     dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Súčasťou rozhodnutia 
     musí byť určenie použitia dopravného značenia. Pri každej zmene dopravného    
     značenia v priebehu platnosti rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva, 
     musí daňovník požiadať o zmenu určenia použitia dopravného značenia. Pri 
     predĺžení povolenia vyhradeného parkovacieho miesta pre to isté vozidlo a to isté 
     miesto sa vyjadrenie dopravného inšpektorátu už nepožaduje, pokiaľ 
     dopravný inšpektorát neurčil vo svojom prvom stanovisku časové alebo iné 
     obmedzenie platnosti vydaného súhlasu.
6. Povolenie na užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie začína a trvá po 
     dobu uvedenú vo výrokovej časti rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť.
7. Daňovník v prípade záujmu môže požiadať o predĺženie povolenia na užívanie 
    verejného priestranstva najneskôr 30 dní pred uplynutím doby povolenia, na ktorú bolo 
     vydané. Ak si daňovník v tejto lehote predĺženie neuplatní, rozhodnutie o povolení na 
     užívanie verejného priestranstva stráca platnosť uplynutím doby a dopravné značenie 
     bude následne demontované.
8. Daňovník, ktorý zabezpečil umiestnenie dopravného značenia vyhradeného   
     parkovacieho miesta na vlastné náklady, je povinný dopravné značenie odstrániť ku   
     dňu uplynutia doby, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o vyhradení parkovacieho 
     miesta. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže dopravné značenie odstrániť Mesto 
     Nitra na náklady daňovníka.
9.  Daňovníkovi, ktorému bolo vydané rozhodnutie o povolení na užívanie verejného 
     priestranstva podľa tohto VZN je zakázané prenechať užívanie tohto priestranstva 
     tretej osobe.

_________________________________
(2) § 3 ods. 7 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
         neskorších zmien a doplnkov



§7
Oslobodenie od dane

1. Od dane za užívanie verejného priestranstva podľa tohto VZN je 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 (3), ak je držiteľom motorového vozidla takto 
zdravotne ťažko postihnutá osoba.

2. Oslobodenie podľa tohto paragrafu sa vzťahuje len na vyhradenie verejného 
priestranstva pre trvalé parkovanie v mieste trvalého pobytu dotknutej osoby.

3.   Žiadateľ, ktorý si uplatňuje oslobodenie od dane  podľa §7 musí k žiadosti doložiť:
- fotokópiu preukazu ZŤP, 
- fotokópiu parkovacieho preukazu,
- fotokópiu rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí 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 s grafickým návrhom trvalého 
  dopravného značenia,
- fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla,
- potvrdenie o trvalom pobyte zdravotne ťažko postihnutej osoby, 
- musí byť držiteľom motorového vozidla (3a) , okrem detí do 18 rokov. 

§ 7a
Podmienky a spôsob  vyhradenia parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným ťažkým

postihnutím
     1. Žiadateľ, prípadne rodinný príslušník, ktorému bolo vydané rozhodnutie pre vyhradenie 
          parkovacieho miesta podľa tohto §, je povinný nahlásiť povoľovaciemu orgánu v 
          termíne do 15 dní každú zmenu podmienky, podľa ktorej mu bolo vydané rozhodnutie. 
          Ak tak neurobí vyhradenie parkovacieho miesta sa ruší.  

3. Žiadateľ, v prípade záujmu 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. Ak si daňovník v tejto lehote 
           predĺženie neuplatní, rozhodnutie o povolení na užívanie verejného priestranstva stráca 
           platnosť uplynutím doby a dopravné značenie bude následne demontované. 

4. Ak žiadateľ požiada o predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta opätovne predloží 
           všetky doklady podľa §7 ods. 3.

5. Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta bude posúdená referátom dopravy 
            a cestného hospodárstva a odborom sociálnych služieb MsÚ Nitra, a to s ohľadom na 
            jej odôvodnenosť v zmysle posudku, resp. lekárskeho posudku žiadateľa podľa      
            určenej miery funkčnosti a závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa, a ďalej 
            s ohľadom na situačnú možnosť a pozíciu vyhradzovaného parkovacieho miesta 
            v širších priestorových vzťahoch, súčasne ale za podmienky jeho odsúhlasenia 
            príslušným dopravným inšpektorátom.

____________________________

(3)    §17 zák.č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotné  
postihnutia v znení neskorších zmien a doplnkov

(3a)   § 2. ods.1, písm. c) zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien a 
          doplnkov



6. Osobe odkázanej na používanie mechanického alebo eklektického vozíka, deťom 
odkázaným na individuálnu prepravu osobnými motorovými vozidlami sa miesto 
vyhradzuje bez posudzovania.

§ 8
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie

1. Parkovanie vozidiel podľa tohto paragrafu sa riadi zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a vykonávajúcej vyhláške č. 9/2009 Z.z. k tomuto zákonu.

2. Mesto Nitra zriaďuje parkovacie plochy (4) na verejných priestranstvách pre nákladné 
vozidlá, autobusy, prívesné nemotorové vozidlá nákladného vozidla a mechanizmy 
v nasledovných lokalitách:
- ulica Kmeťova, úsek 200 m, od križovatky s Hviezdoslavovou ulicou pravostranne 

smerom k ulici Hviezdoslavova,
- parkovisko pred Hotelom Olympia.
Uvedené parkoviská sú označené príslušnou dopravnou značkou.

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

      4.   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 č. 21/2009 o hospodárení 
            s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov.
      

§ 9
Spoločné ustanovenia

1. Vo veciach, ktoré toto Všeobecne záväzné nariadenie neupravuje sa vzťahujú 
príslušné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať v zmysle osobitných 
predpisov(5)

§ 10
Prechodné ustanovenia

       1.   Parkovacie karty vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného 
             nariadenia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2001 o parkovaní na území 
             mesta Nitry v znení dodatkov č. 1,2,3,4 a 5 zostávajú v platnosti do doby uplynutia 
             ich platnosti. Dopravné značenie realizované pre trvalé parkovanie pred platnosťou 
             tohto Všeobecne záväzného nariadenia zostáva v platnosti do doby trvania 
             vyhradeného parkovacieho miesta.
       2. Rozhodnutia o vyhradení parkovacieho miesta vydané pred nadobudnutím 
            účinnosti tohto dodatku č. 2 k VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry 
            v znení dodatku  č. 1 zostávajú v platnosti do doby uplynutia ich platnosti.

3. Rozhodnutia o vyhradení parkovacieho miesta vydané pred nadobudnutím účinnosti 
tohto dodatku č. 3 k VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku  
č. 1 a 2 zostávajú v platnosti do doby uplynutia ich platnosti. Na predĺženie platnosti 
sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto dodatku. 

__________________________________

(4) § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien 
a doplnkov

(5)   zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov



§ 11
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2001 o parkovaní na území mesta Nitry.
2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 4/2009 o parkovaní 

na území mesta Nitry na svojom zasadnutí dňa 20.08.2009 uznesením č. 221/2009-
MZ a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Nitre, t. j. 11.09.2009.

            Dodatok č.1 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
            Mestského úradu v Nitre, t.j. 13.12.2010.

Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Mestského úradu v Nitre, t.j. 09.11.2011.

            Dodatok č. 3 nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Mestského úradu v Nitre, t.j. 02.07.2015

Jozef Dvonč, v.r.                       Ľubomír Martinka, v.r.
        primátor mesta Nitry                       prednosta MsÚ v Nitre






