MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA
TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 418
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 400 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 400 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava.
Čl. 1
1. V článku 4 sa ods. 3 vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie:
„(3) Pre účely tohto VZN sa parkovacou kartou vydanou Mestom Trnava rozumejú
neprenosná parkovacia karta, čipová parkovacia karta pre Zónu C a rezidentská
parkovacia karta.“
2. V článku 4 sa ods. 4 vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie:
„(4) Parkovacia karta pre príslušnú zónu umožňuje dočasné parkovanie vozidla, ktorého
evidenčné číslo a doba platnosti sú na tejto karte uvedené.“
3. V článku 4 sa ods. 5 vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie :
„(5) Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla pre fyzickú osobu
s trvalým pobytom na ulici patriacej do Zóny A alebo Zóny B, ktorá je zároveň
držiteľom vozidla (v technickom preukaze má zapísaný dátum narodenia, nie IČO), len
pre jedno vozidlo, po dobu uvedenú na karte a len na ulici vyznačenej na rezidentskej
parkovacej karte alebo k nej priľahlých uliciach v príslušnej zóne.“
4. V článku 4 sa ods. 6 vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie :
„(6) Platnú parkovaciu kartu, okrem čipovej parkovacej karty platnej iba v Zóne C alebo
platný parkovací lístok je platiteľ úhrady povinný umiestniť za predné sklo vozidla
na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany
vozidla.“
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5. V článku 5 sa ods. 1 vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie :
„(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené služobné vozidlá
Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Colnej správy SR, služobné
vozidlá Mesta Trnava, Mestskej polície Mesta Trnava, Hasičského a záchranného zboru
a Záchrannej zdravotnej služby.“
6. V článku 5 sa ods. 2 vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie :
„(2) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené vozidlá označené
parkovacím preukazom podľa § 44 zákona č.8/2009 Z. z. v prípade, že miesta vyhradené
pre tieto vozidlá sú už obsadené.“
7. V Prílohe č. 1 sa ohraničenie Zóny A mení tak, že znie :
„Zóna ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárova, Hospodárska, Zelený kríčok,
Rybníková – okrem uvedených ulíc a okrem parkovísk na uliciach, Kollárova (oproti
parným kúpeľom), Hospodárska I.(pri Trnávke), Hospodárska II. (pri obvodnom úrade,
parc.č.8802 a parc.č.8796/1), Sladovnícka (pri prírodnom kine).“
8. V Prílohe č. 1 Zóna A sa pri texte: „Doba spoplatnenia počas konania Tradičného trnavského
jarmoku:“ vypúšťa text „a štátny sviatok.“
9. V Prílohe č. 1 sa ohraničenie Zóny B mení tak, že znie :
„Parkoviská na uliciach Kollárova (oproti parným kúpeľom), Hospodárska I. (pri Trnávke),
Hospodárska II. (pri obvodnom úrade, parc.č.8802 a parc.č.8796/1), Rybníková (pri hale
Slávia), Sladovnícka (pri prírodnom kine) a ulice: Kollárova od križovatky s ulicou Hlboká
po križovatku s ulicou Hospodárska, Ulica Zelený kríčok, Ulica Šrobárova.“
10. V Prílohe č. 1 Zóna B sa písmeno e) vypúšťa a nahrádza novým, ktoré znie:
„e) „Rezidentská parkovacia karta pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na Ulici Hospodárska
4,5,6, Ulici Kollárova 16,22,23,32,33,34, Ulici Zelený kríčok, Ulici Šrobárova, Ulici
Rybníková 2,3,6,7,7/A,8 (neprenosná ročná) platná len v Zóne B: výška úhrady: 15 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur (v zmysle čl. 4 ods. 5 tohto VZN)
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 5 eur“
11. V Prílohe č. 1 Zóna B sa vypúšťa doterajšie písmeno g).
12. V Prílohe č. 1 Zóna B sa pri texte: „Doba spoplatnenia počas konania Tradičného trnavského
jarmoku:“ vypúšťa text „a štátny sviatok.“
13. V Prílohe č. 1 Zóna C sa doterajšie písmeno d) vypúšťa a nahradzuje novým, ktoré znie:
„d) Strata žetónu: výška úhrady 10 eur.“
14. V Prílohe č. 1 Zóna C sa za písmeno d) dopĺňajú nové písmená e), f), g), ktoré znejú:
„e) Čipová ročná parkovacia karta: výška úhrady 200 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 10 eur
f) Čipová polročná parkovacia karta: výška úhrady 110 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 10 eur
g) Čipová štvrťročná parkovacia karta: výška úhrady 60 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 10 eur“
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15. V Prílohe č. 1 Zóna C sa za navrhovaný bod g) dopĺňa nasledujúci text:
„Od úhrady za dočasné parkovanie v Zóne C nie sú oslobodené motorové vozidlá podľa čl. 5
tohto VZN.“
16. V Prílohe č. 1 Zóna C sa pri texte: „Doba spoplatnenia počas konania Tradičného trnavského
jarmoku:“ vypúšťa text „a štátny sviatok.“
17. V Prílohe č. 1 sa na konci textu Zóny C dopĺňa nasledujúci text:
„Z dôvodu obmedzeného počtu parkovacích miest si Mesto Trnava vyhradzuje právo vydať
len limitovaný počet čipových parkovacích kariet.
O počte vydaných čipových parkovacích kariet rozhoduje Mestská rada mesta Trnava.“
18. Príloha č. 2: „Mapa miestnych komunikácií rozdelených do zón, s úhradou za dočasné
parkovanie“ sa nahrádza novou mapou, ktorá je prílohou tohto VZN.

Čl. 2
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2013.

Ing. Vladimír Butko, v.r.
primátor mesta

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 16.04.2013.
Vyvesené dňa 19.04.2013
Zvesené dňa 04.05.2013
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Príloha č. 2
k VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Trnava
Mapa miestnych komunikácií rozdelených do zón, s úhradou za dočasné
parkovanie.

