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PhDr. Ladislav Borbély 

1. etapa realizácie parkovacej politiky v meste Nové Zámky 

 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
A/1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové 

Zámky o dani za užívanie verejného 
priestranstva na regulované parkovanie číslo 
......./2020  

 
A/2 Zásady pre prideľovanie  vyhradených

parkovacích miest na  regulované parkovanie v 
meste Nové Zámky  

 
A/3 Komisiu na vykonávanie losovania pre 

pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta 
na regulované parkovanie  

 
A/4   Návrh na zriadenie fondu ,,Mobility“  
 

Mgr. Monika Kutenicsová   
vedúca odboru komunálnych 
služieb  
 

Bc. Attila Paksi    
zamestnanec odboru komunálnych služieb                       
    
JUDr. Petra Antošíková                                                
zamestnanec odboru komunálnych služieb 
 

JUDr. Liana Bernátová 
zamestnanec majetkovoprávneho odboru 



Dôvodová správa 

1. PREDMET:  1. etapa realizácie parkovacej politiky v meste Nové Zámky 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky  č. ......../2020 o dani za užívanie verejného 
priestranstva na regulované parkovanie 

Zásady pre prideľovanie vyhradených parkovacích miest na regulované parkovanie v meste 
Nové Zámky  

Návrh  na menovanie členov komisie na vykonávanie losovania pre pridelenie vyhradeného 
parkovacieho miesta na regulované parkovanie  

Návrh na zriadenie fondu ,,Mobility“  

SKUTKOVÝ STAV 

Dôvod a účel žiadosti 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 11.12.2019 protest prokurátora č. k. PD 126/19/4404-10 
z 18.09.2019 vo veci nahradenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č. 13/2016 
o dani za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie a vyhovelo predmetnému protestu. 
Mestské zastupiteľstvo žiadalo primátora mesta, aby na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
predložil návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o dani za užívanie 
verejného priestranstva na trvalé parkovanie.  

Na základe pracovného stretnutia s poslancami Mestského Zastupiteľstva zo dňa 10. februára 2020  si 
mestská rada osvojila časť návrhov  poslancov a odporučila ich  zapracovať do predloženého 
materiálu. V prípade navrhovaného Fondu mobility by sa doplnili Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami (na najbližšom zasadnutí MsZ) –  o zriadenie nového fondu ,,Mobility“ s nasledovnými 
atribútmi:  

1/ Tvorba fondu:  
- z príjmov dane za užívanie verejného priestranstva na regulované parkovanie,  
- z prebytku hospodárenia,  
- z iných zdrojov plynúcich zo statickej dopravy. 

2/ Čerpanie fondu:  
- z výdavkov súvisiacich s údržbou a budovaním parkovacích plôch, 
- z výdavkov súvisiacich s budovaním a prevádzkou parkovacích domov, 
- zo splácania úverov na vybudovanie parkovacích domov, 
- z budovania a údržby cyklotrás. 

 
Na základe uvedeného, Mestský úrad mesta Nové Zámky predkladá Mestskému zastupiteľstvu návrh 
na schválenie: 

a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky  č. ......../2020 o dani za užívanie verejného 
priestranstva na regulované parkovanie s účinnosťou od 1.4.2020 

b) Zásady pre prideľovanie vyhradených parkovacích miest na regulované parkovanie v meste 
Nové Zámky v znení s účinnosťou k 1.4.2020 s výnimkou bodu čl. II bod 3 predposlednej 
vety Zásad pre prideľovanie vyhradených parkovacích miest na regulované parkovanie v 
meste Nové Zámky, ktoré nadobúda účinnosť počnúc dňom 1.4.2021 

c)  Návrh  na menovanie členov komisie  na vykonávanie losovania pre pridelenie vyhradeného 
parkovacieho miesta na regulované parkovanie s účinnosťou od 1.4.2020 

d) Návrh na zriadenie fondu ,,Mobility“  
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NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky 

o dani za užívanie verejného priestranstva na regulované 
parkovanie  

číslo  ../2020        

 

Návrh VZN:  -  vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:     10.02.2020  

 

                        - zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 10.02.2020  

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:     20.02.2020  

 

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Nových Zámkoch dňa ....................... 

                                               pod č.: .............. 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa:....................... 

VZN zvesené z úradnej tabule mesta dňa:.......................  

VZN nadobúda účinnosť 01.04.2020. 

                                                                                                  PhDr. Mgr. art. Otokar Klein 

                                                                                       primátor mesta                                                                                         

 



 

N Á V R H 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA  NOVÉ ZÁMKY 

o dani za užívanie verejného priestranstva na regulované parkovanie  

číslo  ../2020        

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

         Mestské  zastupiteľstvo v Nových Zámkoch podľa § 11 ods. 4 písm. g/  v spojení s § 6 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 
36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení /ďalej len „nariadenie“/: 

§ 2 

Predmet nariadenia 

Toto nariadenie určuje: 
a) vymedzenie verejného priestranstva a osobitný spôsob užívania verejného priestranstva na 
účely regulovaného parkovania osobného motorového vozidla zakladajúceho daňovú 
povinnosť 
b) náležitosti oznamovacej povinnosti 
c) oslobodenie od dane 
d) sadzbu dane  

§ 3 

Vymedzenie verejného priestranstva a osobitný spôsob užívania verejného priestranstva 
na účely regulovaného parkovania osobného motorového vozidla zakladajúceho daňovú 

povinnosť 

1/Verejným priestranstvom na účely regulovaného parkovania osobného motorového vozidla 
zakladajúceho daňovú povinnosť podľa tohto nariadenia sú ulice určené na vyhradenie 
regulovaného parkovania každoročne aktualizované k 1.4. príslušného kalendárneho roka na 
webovej stránke mesta Nové Zámky (ďalej len ,,správca dane“). 

2/Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva vymedzeného v ods. 1/ tohto 
paragrafu sa rozumie užívanie verejného priestranstva: 

a) držiteľom parkovacej karty za splnenia podmienok bližšie špecifikovaných v Zásadách 
pre prideľovanie vyhradených parkovacích miest na regulované parkovanie v meste 
Nové Zámky (ďalej len ,,zásady“) vymedzeného ulicou, obdobím a evidenčným 
číslom osobného motorového vozidla v rozhodnutí správcu dane, 
 

b) držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej 
len ,,parkovací preukaz“) za splnenia podmienok bližšie špecifikovaných v zásadách 
vymedzeného ulicou a evidenčným číslom osobného motorového vozidla v oprávnení 
užívať verejné priestranstvo vydaným Mestským úradom mesta Nové Zámky. 

 



§ 4 
Náležitosti oznamovacej povinnosti 

Fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba alebo držiteľ 
parkovacieho preukazu oznámi zámer osobitného užívania verejného priestranstva na účely 
regulovaného parkovania osobného motorového vozidla na danej ulici písomne alebo 
elektronickými prostriedkami1 u správcu dane na tlačive, ktoré je prístupné na webovej 
stránke mesta Nové Zámky alebo na Referáte prvého kontaktu Mestského úradu mesta Nové 
Zámky.  

§ 5 
Oslobodenie od dane 

Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na regulované parkovanie osobného 
motorového vozidla je oslobodený držiteľ parkovacieho preukazu za splnenia podmienok 
upravených v čl. III zásad. 

§ 6 
Sadzba dane  

1/ Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na regulované parkovanie sa pre 
držiteľa parkovacej karty určuje za každý aj začatý m2 a začatý deň a to nasledovne: 
  
za regulované parkovanie vozidla za osobitné užívanie verejného priestranstva vymedzeného 
v rozhodnutí o vyrubení dane je sadzba dane 0,045 Eur/m2/deň a to za jedno vyhradené 
parkovacie miesto  u osobného motorového vozidla v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 
08.00 hod. Počas dní pracovného pokoja a soboty a nedele je pre držiteľa parkovacej karty 
vyhradené parkovacie miesto garantované 24 hod. 

2/ Pre vyhradené parkovacie miesta pre taxislužby na ulici Ľ. Štúra schválené Okresným 
dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nové Zámky sa výška 
sadzby podľa § 6 ods.1/ tohto nariadenia vzťahuje bez časového obmedzenia.                             

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

1/ Dňom účinnosti tohto nariadenia sa mení § 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Nové 
Zámky č.7/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien 
a doplnkov a to v nasledovnom znení:  

,,§ 3 vrátane nadpisu znie:“ 

 „Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stolov a stoličiek na účel poskytovania 
pohostinských, reštauračných a iných obdobných služieb ,,(podrobnosti týkajúce sa spôsobu 
osobitného užívania verejného priestranstva pre tento účel upravuje Príloha č. 1 tohto 
VZN)“, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky palív alebo iného materiálu, prechodné 
umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo tabule na verejnom priestranstve 
a umiestnenie sklápacej garáže na vyhradenom priestore.“  
                                                           
1 § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 



2/ Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje § 6 ods. 2 a § 7 ods. 2 písm. h/ Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č.7/2008 v znení neskorších zmien a doplnkov a  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 13/2016 o dani za užívanie verejného 
priestranstva na trvalé parkovanie zo dňa 14.09.2016.  

3/ Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Zámky sa na tomto nariadení uznieslo dňa 26.02.2020. 

4/  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2020. 

 

 

                                                                                             PhDr. Mgr. art. Otokar Klein  

                                                                                                       primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 
 
Toto nariadenie určuje: 
a) vymedzenie verejného priestranstva a osobitný spôsob užívania verejného priestranstva na 
účely regulovaného parkovania osobného motorového vozidla zakladajúceho daňovú 
povinnosť, 
b) náležitosti oznamovacej povinnosti, 
c) oslobodenie od dane, 
d) sadzbu dane. 
 
Toto nariadenie sa vydáva za účelom jeho zosúladenia so splnomocňujúcim ustanovením § 36 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, podľa navrhovaných opatrení na 
odstránenie porušenia zákonnosti obsiahnutých v proteste  prokurátora Okresnej prokuratúry 
č. Pd 126/19/4404-10 zo dňa 18.09.2019. 
 
Podmienky prideľovania vyhradených parkovacích miest pre regulované parkovanie upravujú 
Zásady pre prideľovanie vyhradených parkovacích miest na regulované parkovanie v meste 
Nové Zámky. 

 



Uznesenie komisie MsZ územného rozvoja, dopravy a životného prostredia 

Komisia MsZ územného rozvoja, dopravy a životného prostredia odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Nové Zámky schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Nové Zámky  č. ......../2020 o dani za užívanie verejného priestranstva na regulované 
parkovanie a návrh Zásad pre prideľovanie vyhradených parkovacích miest na regulované 
parkovanie v meste Nové Zámky.  

Uznesenie Mestskej rady: 

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky schváliť  Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Nové Zámky  o dani za užívanie verejného priestranstva na 
regulované parkovanie číslo ....../2020, Zásady pre prideľovanie vyhradených parkovacích 
miest na regulované parkovanie v meste Nové Zámky, kreovanie päťčlennej  komisie na 
vykonávanie losovania pre pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta na regulované 
parkovanie a  zriadenie fondu ,,Mobility“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

 
 

Mesto Nové Zámky 
 

zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky číslo                    
............../2020, o dani za užívanie verejného priestranstva na regulované parkovanie, o ktorom 
bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch  dňa 26.02.2020. 
 
Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová  lehota, počas  ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Nové Zámky. Táto lehota končí 
uplynutím dňa 20.2.2020. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak na 
pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ 
nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
Nové Zámky dňa 10.2.2020 
 
 
 
 
Adresa: 
 
Mestský úrad Nové Zámky 
Hlavné námestie 10 
940 02  Nové Zámky 
 
email: attila.paksi@novezamky.sk 
 

 

 

 

 

 



 


