
 
 

Štatút mesta Trnava 
 

Preambula 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, 
nadväzujúc na historickú tradíciu výsad slobodného kráľovského mesta priznaných v r. 1238 
uhorským kráľom Belom IV., vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1, § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 24 ods. 1 písm. 
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento 
Štatút mesta Trnava. 

 
 

Základné ustanovenia 
 

Čl. 1  
Predmet úpravy 

(1) Štatút mesta Trnava (ďalej len štatút) upravuje podrobnosti o uplatnení zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v podmienkach samosprávy mesta Trnava. 
(2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu mesta pri výkone 
samosprávy upravenú zákonom.1 
 
 
 

Čl. 2 
Vymedzenie územia samosprávy 

 
(1) Územie mesta Trnava je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie Trnava a katastrálne 
územie Modranka. 
 
(2) Centrálnu mestskú zónu mesta Trnava tvorí historické jadro, ktoré bolo vyhlásené za 
mestskú pamiatkovú rezerváciu dňa 11.9.19872 
 
(3) Územie mesta je členené na 6 mestských častí: 
1. Trnava – stred (Staré mesto, Špiglsál, ...), 
2. Trnava – západ (Prednádražie, ...), 
3. Trnava – sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň, ...), 
4. Trnava – východ (Hlboká, Vozovka, ...),  
5. Trnava – juh (Tulipán, Linčianska, ...),  
6. Modranka. 
Mapa mesta s jeho mestskými časťami tvorí prílohu č. 1. 
 

                                                 
1 § 1 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
2 uznesenie vlády SSR č. 194/1987 



(4) Mesto sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Názvy určuje a 
mení mesto všeobecne záväzným nariadením, s prihliadnutím na príslušnú legislatívu.3 

 
 

Čl. 3 
Symboly mesta 

 
(1) Symboly mesta používa mesto pri výkone samosprávy a zásady ich používania upravuje 
všeobecne záväzné nariadenie.4 
 
(2) Symbolmi mesta sú: 
a) erb mesta, 
b) vlajka mesta, 
c) pečať mesta, 
d) veľký znak. 
 
(3) Popisy a vyobrazenia mestských symbolov sú uvedené v prílohe č. 2.  
 
(4) Pečiatky, razidlá a mestské insígnie, ako aj ďalšie symbolové a hodnostné znaky môžu 
okrem erbu mesta obsahovať prípadne i ďalšie heraldické modifikácie erbu (napr. veľký a 
stredný znak) podľa ich plošnej veľkosti, dôležitosti a účelu použitia. 
 
(5) Všetci používatelia symbolov mesta ich musia používať dôstojne, nedopustiť ich 
poškodenie a zamedziť ich hanobeniu. 
 
 

Čl. 4  
Mestské insígnie a štandarda primátora mesta 

 
(1) Mestské insígnie tvorí umelecká reťaz zhotovená z medailí, ktoré symbolizujú významné 
osobnosti a udalosti spojené s históriou mesta Trnava. Autorom umeleckej reťaze je William 
Schiffer. Mestské insígnie sa používajú najmä:  

a) pri slávnostných príležitostiach,                         
b) pri spoločenských aktoch,                                            
c) pri udeľovaní ocenení mesta Trnava,                              
d) v ďalších prípadoch určených primátorom. 

 
(2) Štandarda primátora je zástava, ktorej popis a vyobrazenie je uvedené v prílohe č. 3. 
 
(3) Štandardu primátora a insígnie je oprávnený používať iba primátor, prípadne poslanci 
mestského zastupiteľstva, ktorí zastupujú primátora počas jeho neprítomnosti alebo sú 
poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch. 
 
 

Čl. 5  
Obyvatelia mesta  

 
(1) Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. 
 
(2) Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta, ako je vymedzené zákonom5. 

                                                 
3 § 2b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
4 VZN č. 440 o zásadách používania mestských symbolov 
5 § 3 ods. 2, 3 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 
(3) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej 
núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä 
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.  
 
(4) Na samospráve mesta, vo vymedzenom rozsahu, má právo podieľať sa aj ten, kto: 
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny 
poplatok, 
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt, 
c) má čestné občianstvo mesta.  
 

Čl. 6  
Orgány mesta  

 
(1) Orgánmi mesta v súlade s platnou legislatívou sú: 
a) mestské zastupiteľstvo,  
b) primátor mesta 
 
(2) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia na základe zákona6 môže mestské 
zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu, komisie mestského zastupiteľstva, útvar mestskej polície 
a dobrovoľný hasičský zbor. 
 

Čl. 7  
Mestské zastupiteľstvo 

 
(1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v 
priamych voľbách obyvateľmi mesta.7  
 
(2)Pravidlá pre stanovenie počtu poslancov upravuje zákon.8 
 
(3) Základná pôsobnosť mestského zastupiteľstva je upravená zákonmi.9  
 

Čl. 8 
Primátor mesta 

 
(1) Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor zvolený 
v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.10 
 
(2) Postavenie a pôsobnosť primátora upravuje zákon.11 

 
Čl. 9 

Zástupcovia primátora 
 
(1) Primátor mesta môže poveriť svojim zastupovaním zástupcu primátora. V prípade, že je 
poverených viac zástupcov primátora, ich poradie určí primátor mesta.12 
 

                                                 
6 § 10 ods. 1 a 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
7 Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
8 § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
9 § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
10 Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
11 § 13 a § 24 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
12 § 13b 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



(2) Pôsobnosť zástupcu, resp. zástupcov primátora, je vymedzená v rozsahu určenom 
primátorom mesta v písomnom poverení. 
 
 

Čl. 10 
Mestská rada 

 
(1) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. 
 
(2) Zloženie, pôsobnosť a kompetencie mestskej rady upravuje zákon.13 
 
(3) Mestská rada plní i ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. 
 
 

Čl. 11 
Komisie mestského zastupiteľstva 

 
(1) Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány.14 Ich hlavné úlohy sú najmä stanoviť reálne a odborne 
zdôvodnené zámery pre rozvoj mesta v danej oblasti, predkladať výsledky svojej činnosti, ako 
podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti, plniť úlohy vyplývajúce z uznesení, v prípade 
potreby formulovať svoje odborné stanoviská k následným rozhodnutiam mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta, mestskej rady, alebo iného orgánu a podobne. 
 
(2) Zloženie a pôsobnosť komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo v Organizačnom 
a rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a v súlade s platnou 
legislatívou. 
 
(3) Pravidlá rokovania si komisie upravujú svojim rokovacím poriadkom. 

 
 

Čl. 12 
Výbory v mestských častiach 

 
(1) Mesto môže zriaďovať v mestských častiach výbory, ktoré reprezentujú obyvateľov 
mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.15 
 
(2) Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení za príslušnú mestskú 
časť a obyvatelia príslušnej mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom (pričom celkový 
počet členov výboru nemôže byť vyšší ako 13).  
 
(3) Výbory plnia najmä tieto úlohy:  
a) oboznamujú obyvateľov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami orgánov mesta a získavajú 
ich pre realizáciu zámerov a rozhodnutí týchto orgánov, 
b) zabezpečujú plnenie úloh zverených im orgánmi mesta,  
c) na požiadanie orgánov mesta a mestského úradu im podávajú stanoviská, 
d) uplatňujú potreby, záujmy a podnety obyvateľov v orgánoch mesta.  
 
(4) Prvé zasadnutie výboru zvoláva mestský úrad. Na tomto zasadnutí si výbor zvolí zo svojich 
členov predsedu, podpredsedu a sekretára. Predsedom výboru je spravidla poslanec. Výbor 
si môže zo svojich členov zvoliť za predsedu aj neposlanca. 

                                                 
13 § 14 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
14 § 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
15 § 23 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



(5) Predseda výboru: 
a) zastupuje výbor navonok, 
b) riadi a organizuje prácu výboru, 
c) zvoláva a riadi zasadnutia výboru, 
d) kontroluje plnenie prijatých úloh. 
 
(6) Podpredseda výboru zastupuje predsedu výboru v celom rozsahu jeho právomocí počas 
doby, keď tento z vážnych dôvodov nemôže funkciu vykonávať. 
 
(7) Sekretár výboru vykonáva administratívne práce výboru a plní ďalšie úlohy z poverenia 
výboru. 
 
(8) Mestský úrad a výbory spolupracujú najmä:  
a) účasťou odborných zamestnancov mestského úradu na zasadnutiach výboru na základe 
požiadavky, 
b) na vybavovaní podnetov a požiadaviek výborov, 
c) pri poskytovaní stanovísk, ktoré sa týkajú jednotlivých výborov a môžu mať podstatný vplyv 
na príslušnú mestskú časť. 

 
 

Čl. 13 
Mestský úrad 

 
(1) Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva 
a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.16  
 
(2) Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.17 Prednostu mestského úradu 
vymenúva a odvoláva primátor. 
 

Čl. 14  
Hlavný kontrolór 

 
(1) Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra je upravená zákonom.18 
 
(2) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 
 
 

Čl. 15  
Mestská polícia 

 
(1) Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku 
v meste, ochrany životného prostredia, pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
nariadení mesta. 
(2) Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície vymedzuje všeobecne záväzné nariadenie 
a osobitný zákon.19 
 
(3) Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník; náčelníka mestskej polície na návrh primátora 
vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

 

                                                 
16 § 16 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
17 § 17 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
18 § 18 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
19 Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 



Čl. 16  
Mestský hasičský zbor 

 
(1) Mestský hasičský zbor je útvar zriadený20 na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním 
požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych 
udalostiach. 
 
(2) Mestský hasičský zbor je s ohľadom na stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia 
zaradený do kategórie B. 
 
(3) Mestský hasičský zbor je špecifickou organizačnou zložkou mesta bez právnej 
subjektivity.21 Úlohy mestského hasičského zboru a organizáciu jeho činnosti upravujú 
osobitné právne predpisy. 
 
(4) Veliteľa mestského hasičského zboru schvaľuje mestské zastupiteľstva a vymenúva 
primátor. Veliteľ mestského hasičského zboru zodpovedá mestu za plnenie úloh zboru, za 
efektívne využívanie poskytnutých prostriedkov objektov a majetku. 

 
 

Čl. 17 
Organizácia samosprávy 

 
(1) Vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a základných organizačných jednotiek mesta sú 
vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 4). 
 
(2) Súčasťou právnickej osoby Mesto Trnava sú aj mestské zariadenia bez právnej subjektivity.  
 
(3) Primátor má na základe zákona22 pôsobnosť vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie 
sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu. 
 
(4) Primátor vydáva na základe zákona23 organizačný poriadok mestského úradu a rozhoduje 
o organizácii a riadení organizačných jednotiek, ktorých organizácia a riadenie nie sú 
vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

 
 

Čl. 18 
Ocenenia mesta 

 
(1) Za zvlášť významné zásluhy o mesto a jeho obyvateľov môže mesto udeliť ocenenia:  

a) Čestné občianstvo mesta Trnava, 
b) Cenu mesta Trnava, 
c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava, 
d) Pamätnú plaketu primátora mesta Trnava.                                                                                                                                                                 
 
(2) Vynikajúce aktivity a výkony v rôznych oblastiach môže mesto oceniť zhotovením a 
umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka. 
 

                                                 
20 § 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
21 Zákon č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákon č. 37/2014 Z.z. 

o dobrovoľnej požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhláška ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. 

v znení neskorších predpisov 
22 § 13 ods. 4 písm. e/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
23 § 13 ods. 4 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



(3) Podrobnosti o udeľovaní ocenení mesta upravuje osobitné všeobecne záväzné nariadenie 
mesta.24 
 

Čl. 19 
Zapojenie obyvateľov do mestskej samosprávy 

 
(1)  Výkon samosprávy obyvateľmi mesta upravuje zákon.25 
 
(2) Obyvatelia mesta sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, výboroch v 
mestských častiach, komunikáciou s poslancami, ako aj s orgánmi mesta a účasťou na 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva. 
 
(3) Obyvatelia môžu svoje podnety adresovať predsedovi komisie, predsedovi výboru 
mestskej časti, poslancovi, alebo mestskému úradu.  
 
(4) Mesto uplatňuje nasledovné formy zapojenia obyvateľov do činnosti samosprávy 

a) participatívne plánovanie, 
b) participatívne rozpočtovanie, v ktorom o vyčlenenej časti financií mesta rozhodujú 

obyvatelia mesta hlasovaním, 
c) komunitné plánovanie sociálnych služieb, 
d) komunitné plánovanie vo výboroch mestských častí. 

(5) Mesto spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov a s občianskymi združeniami, ktoré 
pôsobia na jeho území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov a s cieľom 
naplnenia svojich úloh pri výkone originálnych pôsobností mestskej samosprávy26. 
 
(6) Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné, ak v konkrétnom prípade 
nejestvuje zákonný dôvod na neverejné zasadnutie. Účasť na zasadnutiach ostatných orgánov 
sa riadi osobitnými predpismi27.  

 
Čl. 20 

Vonkajšie vzťahy 
 

(1) Všeobecné oprávnenia na zastupovanie v mene mesta má zo zákona28 primátor. 
 
(2) V rozsahu, ktorý určí primátor v písomnom poverení, je oprávnený zastupovať primátora 
zástupca primátora29.  
 
(3) Zamestnanci mesta a iné osoby môžu konať v mene mesta len na základe osobitného 
poverenia alebo splnomocnenia primátora mesta. 

 
 

Čl. 21 
Zriaďovanie právnických osôb 

 
V kompetencii mestského zastupiteľstva je zriaďovanie, zrušovanie a kontrolovanie 
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať 

                                                 
24 VZN mesta Trnava č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trnava č. 315 o udeľovaní ocenení mesta 

Trnava 
25 § 4 ods.2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (miestne 

referendum a verejné zhromaždenie obyvateľov obce) 
26 Najmä § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
27 § 12 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
28 § 13 ods.1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
29 § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať 
zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú 
účasť mesta v právnickej osobe.30 

 
 

Čl. 22 
Zverejňovanie 

 
(1) Na zverejňovanie oficiálnych informácií31 a dokumentov o činnosti mesta sa zriaďuje: 
a) úradná tabuľa mesta Trnava umiestnená pri vstupe do budovy Mestského úradu, Trhová ul. 
č. 3, 
b) webové sídlo mesta – www.trnava.sk, 
 
(2) Informácie, ktoré môžu byť užitočné z pohľadu obyvateľa, alebo návštevníka mesta sa 
umiestňujú v informačných tabuliach mestských častí. 
 
 

Čl. 23 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 505 sa ruší VZN č. 363 – Štatút mesta Trnava zo dňa 
29.6.2010. 
  
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 505, ktorým sa schvaľuje štatút mesta Trnava nadobúda 
účinnosť dňom 11.3.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Peter  B r o č k a, LL.M., v. r. 
                                                                                           primátor mesta  

 
 
 
 

 

 

                                                 
30 §11, ods. 4, písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
31 § 6, § 11a, § 12, § 18 a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

http://www.trnava.sk/

