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Zoznam platných VZN mesta Trnava k 14.3.2016   
 

Č. VZN Názov VZN Zmeny 

25 o udržiavaní čistoty a poriadku 134, 321, 426 

56 ktorým sa ruší VZN č. 36 o poplatkoch na kúpaliskách v správe mesta Trnava  

57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 34 92, 197, 258, 334, 

385, 403, 405 

62 ktorým sa  rušia, menia a dopĺňajú VZN mesta Trnava z rokov 1991 – 1994 314, 352 

85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava 88, 95, 96, 103, 123, 

162, 236, 265, 351, 

421 

87 ktorým sa ruší VZN č. 77 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste 

Trnava 

 

88 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 

89 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 321 

90 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom 321 

93 o zásadách používania mestských symbolov 321 

96 ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 

98 ktorým sa vydáva doplnok k VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava  

103 ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 

106 ktorým sa ruší VZN č. 49 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení zmien a doplnkov  

120 ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Trnava počas volebnej kampane 326 

123 ktorým sa vydáva doplnok č. 5 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 

134 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 25 o udržiavaní čistoty a poriadku 321, 426 

147 o určení výšky nájomného pre nájom nebytových obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava 287, 297 

151 ktorým sa ruší VZN č. 104 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej 

mestskej zóny Trnava v znení VZN č. 113 a 122 
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Č. VZN Názov VZN Zmeny 

154 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN mesta Trnava 176, 216 

162 ktorým sa vydáva doplnok č. 6 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 

167 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov 

s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici 

219, 283 (úplné znenie), 

355 

171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi 212, 234, 321 

175 o určení názvov ulíc a zmene názvu ulice mesta Trnava  

176 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN mesta Trnava 216 

177 Štatút mesta Trnava 339 

191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava 321, 357, 360, 364 

(úplné znenie) 

194 ktorým sa rušia VZN z rokov 1991 – 2002  

196 o zmene návzu ulice  

197 ktorým sa mení VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava  

199 o určení školských obvodov mesta Trnava  

207 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný 

trh Tradičný trnavský jarmok 

250, 301, 321, 330, 

336 (úplné znenie) 

212 ktorým sa vydáva doplnok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

216 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní 

a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení, v znení VZN č.176 

 

218 ktorým sa ruší VZN č. 32 o zásadách činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava  

219 ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre 

mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ul. v Trnave v znení VZN č. 167 

283 (úplné znenie), 355 

221 o Mestskej polícii mesta Trnava 255, 453 

230 ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava  

234 ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 171 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

236 ktorým sa vydáva doplnok č.7 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta Trnava 
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Č. VZN Názov VZN Zmeny 

240 o pamätihodnostiach mesta Trnava  

242 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Trnava na vykonanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový 

poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy 

269, 301, 321, 329, 

335 (úplné znenie) 

250 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok 

301, 330, 336 (úplné 

znenie 207) 

255 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 221 o Mestskej polícii mesta Trnava 453 

256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského 

zariadenia 

288 

258 ktorým sa mení VZN č. 57 v znení noviel o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava 334, 385, 403, 405 

265 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 85 v znení doplnkov o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 

v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 

269 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území 

mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy 

301, 321, 329, 335 
(úplné znenie) 

272 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trnava č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny 

a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici v Trnave v znení VZN mesta Trnava č. 167 

a v znení VZN mesta Trnava č. 219 

283 (úplné znenie), 355 

 

280 ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava  

281 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar   

284 ktorým sa vydáva Úplné znenie VZN č. 192/2003 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej 

pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204/2003, 

VZN č. 226/2004, VZN č. 247/2005 a VZN č. 279/2007 

 

287 ktorým s mení VZN č. 147 o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach 

mesta Trnava  

297 

288 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej 

umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia  

 

289 o verejnej zeleni 321, 427 

290 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 344, 376, 377 (úplné 

znenie 290), 420 
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Č. VZN Názov VZN Zmeny 

297 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 147 o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských 

ubytovniach mesta Trnava v znení VZN č. 287 

 

298 ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava  

301 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy 

v znení VZN č. 269, VZN č. 207 – Trhový poriadok TTJ v znení VZN č. 250, VZN č. 208 – Trhový poriadok 

– Vianočné trhy v znení VZN č. 249, VZN č. 206 Trhový predaj – Dni zdravia v znení VZN č. 254, VZN 

č. 257 Trhový predaj – Trnavská brána 

329, 330, 331, 335 

(úplné znenie 246), 336 

(úplné znenie 207), 337 

(úplné znenie 208), 356 

310 ktorým sa rušia VZN č. 111 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN  

č. 232 a VZN č. 17 o celomestskej deratizácii 

 

314 ktorým sa ruší VZN č. 5/1991 o výške poplatkov za služby vykonávané pri spoločenských obradoch, v znení 

VZN č. 62/1995, vydaného v úplnom znení VZN č. 66/1995 

 

315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava 354 

318 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava  

321 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trnava v súvislosti so zavedením 

meny euro v Slovenskej republike (Generálne VZN) a VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233 a 294 

 

326 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov na mestských 

informačných stojanoch v meste Trnava počas volebnej kampane 
 

328 ktorým sa ruší VZN č. 228 o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia na území mesta Trnava v znení VZN č. 245  

329 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava 

a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy 
335 (úplné znenie 246) 

330 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh 

Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250 
336 (úplné znenie 207) 

332 ktorým sa určuje názov ulíc v meste Trnava  

334 ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení  VZN č. 258 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava 385, 403, 405 

335 ktorým sa vydáva úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 246 o podmienkach predaja výrokov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné 

trhy v znení VZN č. 269, VZN č. 301 a VZN č. 329 

 

336 ktorým sa vydáva úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 207 o podmienkach predaja výrokov a poskytovania 

služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250, VZN č. 301 a VZN č. 330 
 

339 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177 – Štatút mesta  Trnava  
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Č. VZN Názov VZN Zmeny 

340 o digitálnej technickej mape mesta Trnava  

342 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu Dni zdravia  

344 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta 376, 377 (úplné znenie 

290), 420 

345 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia  územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 358, 359, 380, 382, 

384, 402, 404, 415, 

422, 433, 434, 441, 

442, 447 

349 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok 
368 

351 ktorým sa vydáva doplnok č. 9 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov  

352 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava  

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

356 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Trnavská brána  

357 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava 360, 364(úplné znenie) 

358 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 o územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre 

ďalší rozvoj mesta Trnava 
359, 380, 382, 384, 

402, 404, 415, 422, 

433, 434, 441, 442, 

447 

359 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358 o územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia 

územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava. 
380, 382, 384, 402, 

404, 415, 422, 433, 

434, 441, 442, 447 

360 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 

a ktorým sa ruší v VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava v znení VZN č. 125 
364 (úplné znenie) 

364 ktorým sa vydáva úplné znenie VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 

a č. 360 
 

365 ktorým primátor mesta vyhlasuje úplné znenie VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 
 

366 o organizácii miestneho referenda  

368 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 349 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava 
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374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok 
379, 388 

375 ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava  

376 ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k VZN č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení VZN č. 344 377 (úplné znenie), 420 

377 ktorým primátor mesta vyhlasuje úplné znenie VZN č. 290 o zmluvných prevodoch  vlastníctva majetku mesta v znení 

VZN č. 344 a VZN č. 376 
420 

378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 406, 428, 444 

379 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok 
388 

380 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358 a VZN č. 359 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch 

a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
382, 384, 402, 404, 

415, 422, 433, 434, 

441, 442, 447 

382 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359 a VZN č. 380 o územnom pláne mesta Trnava 

a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
384, 402, 404, 415, 

422, 433, 434, 441, 

442, 447 

383 ktorým sa upravuje cenník cintorínskych služieb pohrebísk na území Mesta Trnava  

384 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380 a VZN č. 382 o územnom pláne mesta 

Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
402, 404, 415, 422, 

433, 434, 441, 442, 

447 

385 ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258 a VZN č. 334 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava 403, 405 

388 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok v znení 

VZN č. 379 

 

390 o dani z nehnuteľnosti 407, 408 (úplné 

znenie) 

394 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava 417 

397 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh 

Vianočné trhy 
 

398 ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava  

399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 413, 425, 432, 458 

400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava 418 



7/9  

Č. VZN Názov VZN Zmeny 

401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby 

poskytované Mestom Trnava 
449 

402 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382 a VZN č. 384 o územnom 

pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
404, 415, 422, 433, 

434, 441, 442, 447 

403 ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 344 a VZN č. 385 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny 

Trnava 
405 

404 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384 a VZN č. 402 

o územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
415, 422, 433, 434, 

441, 442, 447 

405 ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385 a VZN č. 403 o územnom pláne centrálnej 

mestskej zóny Trnava 
 

406 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy 428, 444 

407 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľnosti 408 (úplné znenie) 

408 Ktorým primátor mesta vyhlasuje úplné znenie VZN č. 390 o dani z nehnuteľnosti  

409 o miestnych daniach  

410 ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Trnava  

411 ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava  

413 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava  
425, 432, 458 

415 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402 a 

VZN č. 404 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta 

Trnava 

422, 433, 434, 441, 

442, 447 

417 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 394 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Trnava  
 

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

420 ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta v 

znení všeobecne záväzných nariadení č. 344 a č. 376 
 

421 ktorým sa vydáva doplnok č. 10 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 

vo vlastníctve mesta Trnava 
 

422 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, 

VZN č. 404 a VZN č. 415 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší 

rozvoj mesta Trnava 

433, 434, 441, 442, 

447 

http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/413
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/413
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/418
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/420
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/420
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/421
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/421
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/422
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/422
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/422
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425 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v 

znení Všeobecného záväzného nariadenia č. 413 
432, 458 

426 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku v znení VZN č. 134 a 

VZN č. 321 
 

427 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 289 o verejnej zeleni   

428 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení VZN č. 406 444 

429 ktorým sa ruší VZN č. 26 o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava v znení VZN č. 62 VZN č. 321  

431 ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava  

432 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a 

školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 413 a č. 425 
458 

433 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, 

VZN č. 404, VZN č. 415 a VZN č. 422 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a 

zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

434, 441, 442, 447 

434 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, 

VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422 a VZN č. 433 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 

využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

441, 442, 447 

435 ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie "Park Janka Kráľa v Trnave"  

436 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností  

437 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych daniach  

440 o zásadách používania mestských symbolov  

441 ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, 

VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433 a VZN č. 434 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a 

limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

442, 447 

442 ktorým sa vydáva úplné znenie VZN č. 345 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia 

a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava, v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 

402, VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433, VZN č. 434 a VZN č. 441  

447 

443 ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava   

444 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 

VZN č. 406 a v znení VZN č. 428 

 

445 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 110, ktorým sa schvaľuje „Opatrenie primátora mesta Trnava, 

ktorým sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“ 

 

http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/425
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/425
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/426
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/426
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/427
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/428
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/429
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/431
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/432
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/432
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/433
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/433
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/433
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/434
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/434
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/434
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/435
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/436
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/437
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446 VZN č. 446, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 205, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta 

Trnava  

 

447 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta 

Trnava  

 

448 ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava  

449 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a 

stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava 

 

450 o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby poskytované v detských 

jasliach 

 

451 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je Mesto Trnava  

 

452 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Trnava   

453 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 221 o Mestskej polícii mesta Trnava v znení VZN č. 255  

454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania  

455 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava  

457 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava  

458 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení Všeobecne záväzných nariadení 

č. 413, č. 425 a č. 432 

 

459 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materských školám a školským 

zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy  

 

 

 

159 platných uznesení 

 

 

 

V Trnave, dňa 14. 3. 2016 

Spracoval: Mgr. Tomáš Moťovský   

http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/456
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/457

