
Kde sa za parkovanie platí? 

Spoplatnená zóna je rozdelená do 3 okruhov, ktoré sa líšia cenou, časom spoplatnenia a spôsobom 

preukazovania úhrady. 

 

 Čas 
spoplatnenia 

Cena 
1.hodiny 

Cena 
ďalších 
hodín 

Čím môžem 
preukázať 
úhradu 
parkovného? 

Ktoré lokality tam patria? Poznámka 

I. okruh PO-PIA 8-
16hod, 
SO 8-12hod 

0,5€ 1,5€ Parkovací 
lístok 
z parkovacieho 
automatu, 
SMS parkovací 
lístok, 
parkovacia 
karta 

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 

PO-PIA 8-
16hod, 
SO 8-12hod 

0,5€ 1,0€ Parkovací 
lístok 
z parkovacieho 
automatu, 
SMS parkovací 
lístok, 
parkovacia 
karta * 

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  

Bernolákova,  

Osvaldova,  
Jánošíkova 

Vajanského, 

Pri Červenom kríži, 
Mudroňova, 

Štrková 

Krátka 

* Okrem 
parkoviska na 
Nám.Kráľ.pokoja, 
kde nie je možné 
použiť 
parkovacie karty. 



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 

PO-PIA 8-
16hod, 
 

0,2€ 1,5€ Parkovací 
lístok 
z parkovacieho 
automatu, 
SMS parkovací 
lístok, 

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) 

 

 

Nie vždy musia byť na uvedených uliciach iba spoplatnené miesta. Tie spoplatnené spoznáte podľa 

dopravného značenia ako je napríklad “TOTO“  

 

Kto nemusí platiť za parkovné (výnimky) ? 

-   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, 

-   motocykle. 

 

Vozidlá ŤZP sú oslobodení od úhrady iba v prípade, že vozidlo prepravuje ťažko zdravotne 

postihnutého a viditeľne za čelným sklom sú spolu umiestnené parkovacia kartička ŤZP (PK-ŤZP) 

mesta Nitra a aj Parkovací preukaz od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

Čo je Parkovací preukaz ÚPSVaR sa dozviete “TU“ 

 

Zásobujem, vozím tovar, musím platiť parkovné aj keď zastavím iba na čas vykládky ? 

V zóne s plateným státím môžete stáť iba na vyznačenom parkovacom mieste. Zastaviť môžete aj mimo 

vyznačených parkovacích miest, ale musíte dodržiavať platnú legislatívu. Ak vykladáte alebo nakladáte 

tovar, alebo ľudí na čas nevyhnutne potrebný, nie je to státie, ale zastavenie. To znamená, že nemusíte 

platiť parkovné. 

 

Čo mám robiť, ak nechcem platiť parkovné, ale chcem ísť do zóny spoplatneného parkovania? 

Najlepšie je využiť na prepravu mestskú hromadnú dopravu . Najekonomickejšie je využívať ju 

pravidelne s polročným lístkom s neobmedzeným počtom jázd za 90€ (zľavnené 54€). Jednorazový 

lístok cez kreditový systém na čipovej karte stojí 50c (zľavnený 30c) alebo SMS lístok (70min) za 80c 

z telefónneho čísla slovenských operátorov. Podrobnosti o tarife nájdete na stránke dopravcu Arriva 

Nitra. 

Ďalšou možnosťou je využiť nespoplatnené záchytné parkoviská v okolí zóny spoplatneného 

parkovania a ďalej do Vášho cieľa využiť MHD, bicykel, kolobežku alebo chôdzu. Mapu parkovísk spolu 

s názvami najbližších autobusových zastávok sme zverejnili v Radničných novinách č. marec/2020 

 

Kto má nárok na parkovaciu kartu a ako ju získam? 

Žiadateľom môže byť iba fyzická osoba. Parkovacia karta sa prideľuje ku konkrétnej bytovej jednotke 

v zóne spoplatneného parkovania a na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Musíte preukázať Váš vzťah 

k bytovej jednotke a vzťah k vozidlu. Mesto Nitra nemôže evidovať voči žiadateľovi, alebo bytovej 

https://www.google.com/maps/@48.3039918,18.0892404,3a,25.9y,243.42h,86.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbgAG5a4MjYt512QSC8MLSg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuti/posudkova-cinnost/parkovaci-preukaz.html?page_id=12972
https://arriva.sk/nitra/tarifa-a-cennik/
https://arriva.sk/nitra/tarifa-a-cennik/
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32189


jednotke žiadne nedoplatky a žiadateľ musí byť poplatníkom poplatku za komunálne odpady v meste 

Nitra. 

Vzťah k bytovej jednotke: 

 Ak máte v konkrétnej bytovej jednotke trvalý pobyt ste považovaný za rezidenta a tým ste 

vzťah preukázali. 

 Ak nemáte v konkrétnej bytovej jednotke trvalý pobyt ste považovaný za abonenta. Môžete 

byť: 

-   vlastníkom nehnuteľnosti (overíme si na liste vlastníctva), alebo 

-   dokladujete vzťah k bytu: 

o nájomnou zmluvou s majiteľom nehnuteľnosti, v ktorej musí byť konkretizovaný byt, 

doba trvania nájmu a daňové identifikačné číslo (DIČ) majiteľa nehnuteľnosti (je 

prihlásený na Daňovom úrade, že nehnuteľnosť prenajíma), 

o obdobným právnym vzťahom. 

Vzťah k vozidlu: 

 na technickom preukaze je uvedené Vaše meno (ako fyzická osoba, nie ako FO-podnikateľ) 

a ste uvedený ako: 

o  vlastník alebo 

o  držiteľ vozidla. 

 na technickom preukazu je uvedený názov právnickej osoby, ktorá je vlastníkom vozidla 

a ktorej ste zamestnancom. V tom prípade ste užívateľom vozidla a musíte doložiť: 

o  zmluvu o užívaní služobného vozidla na súkromné a služobné účely podľa § 5 ods. 3   

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

 ste členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla. Nemusíte nič 

dokladovať, údaj si overíme v obchodnom registri. 

 

Môže vozidlo vlastniť aj môj otec/matka, manžel/manželka? 

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. 

V prípade, že ako vlastník/držiteľ vozidla je uvedený rodič, žiadateľom o rezidentskú, alebo abonentskú 

kartu musí byť rodič. 

 

Ak som nájomník, čo to pre mňa znamená? 

Ak bývate v spoplatnenej zóne, máte možnosť požiadať o Abonentskú parkovaciu kartu, pri ktorej nie 

je potrebné mať v bytovej jednotke trvalý pobyt. Vzťah k bytovej jednotke preukážete platnou 

nájomnou zmluvou, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje ako napr. presná identifikácia predmetu 

nájmu, doba nájmu, odplata, daňové identifikačné číslo prenajímateľa. Pri vyplnení žiadosti 

prehlasujete, že majiteľ bytu je s vydaním karty oboznámený a súhlasí s vydaním na jeho bytovú 

jednotku. Na danú bytovú jednotku už nebude možné vystaviť inú rezidentskú kartu, ale len 

abonentskú. Vzťah k vozidlu preukazujete rovnako ako pri Rezidentskej parkovacej karte. Pri danej 

bytovej jednotke musí byť evidovaný zaplatený poplatok za smetné. 



 

Aká je cena parkovacej karty, kde a koľko mi bude platiť? 

 Bytová jednotka 

s rezidentskými kartami 

Bytová jednotka 

s abonentskými kartami 

1. karta 10€ 100€ 

2. karta 30€ 200€ 

3. karta 100€ nie je možné vydať 

 

Karta Vám bude vydaná na dve lokality z I. alebo II. okruhu, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bytovej 

jednotky. PK-ŤZP je platná na všetkých spoplatnených parkovacích miestach. 

Rezidentská karta je platná 1 rok od dátumu pripísania úhrady na účet mesta. Abonentská karta je 

platná rovnako, alebo len do doby trvania nájmu (ak je to menej ako 1 rok). 

Pre jednu bytovú jednotku nie je možné kombinovať vydávanie rezidentských a abonentských kariet. 

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

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

Mestský úrad v Nitre a vráti sa mu alikvotná časť úhrady.   

 

Som ŤZP. Mám nárok na parkovaciu kartu PK-ŤZP? 

Ak ste držiteľom Parkovacieho preukazu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a máte trvalý pobyt 

v meste Nitra, máte nárok na Parkovaciu kartičku PK-ŤZP. Platiť parkovné v meste Nitra nemusíte, ak 

za čelným sklom umiestnite viditeľne naraz Parkovací preukaz ÚPSVaR a aj Parkovaciu kartičku Mesta 

Nitra (PK-ŤZP). PK-ŤZP sa, rovnako ako pri rezidentskej a abonentskej kartičke, priraďuje ku konkrétnej 

bytovej jednotke a k 1 vozidlu a rovnako sa preveruje Váš vzťah k bytu a vozidlu. Jeden žiadateľ má 

nárok na jednu PK-ŤZP. 

Parkovacia karta sa vydáva na dobu 1 rok, alebo do dátumu platnosti Parkovacieho preukazu ÚPSVaR 

(ak má platnosť kratšiu ako 1 rok). Cena PK-ŤZP je 5€, predĺženie platnosti 1 €. 

 

Na aké typy vozidiel si môžeme vybaviť parkovaciu kartu? Môžem si ju vybaviť aj na dodávku? 

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

kategórie N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,3m. 

 

Kde a ako si parkovaciu kartu vybavím? 

Parkovaciu kartičku je možné vybaviť si osobne v klientskom centre Mestského úradu, ale 

najpohodlnejšie je jej vybavenie si online cez: www.parkovanienitra.egrant.sk 

 

http://www.parkovanienitra.egrant.sk/

