MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 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 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava.

čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje dočasné parkovanie
motorových vozidiel kategórie M (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri
kolesá a používajú sa na dopravu osôb), N1 (vozidlá projektované a konštruované
na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou
3 500 kg) a N2 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale
neprevyšujúcou 12 000 kg (ďalej len „vozidlo“) na miestnych komunikáciách,
ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve Mesta
Trnava a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave, za účelom
organizovania dopravy na území mesta Trnava, v zónach vymedzených v prílohe
č. 1 tohto VZN (ďalej len „vymedzené územie mesta Trnava“).
čl. 2
Parkovanie na vymedzenom území mesta Trnava
(1) Dočasné parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách na vymedzenom
území mesta Trnava je možné na miestach označených zvislou dopravnou
značkou IP17a (Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím)
s dodatkovou tabuľou E12 (Dodatková tabuľa s textom) s uvedením doby
dočasného parkovania a príslušným vodorovným dopravným značením.
(2) Za dočasné parkovanie podľa ods. 1 sa platí úhrada za dočasné parkovanie
motorových vozidiel. Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo
vymedzenú dobu sa úhrada podľa ods. 1 neplatí.

(3) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie motorovým vozidlom podľa ods.1 a 2
je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ úhrady“).
čl. 3
Spôsob a výška úhrady
(1) Úhradu uvedenú v čl. 4 ods. 1 písm. a) zaplatí platiteľ úhrady v parkovacom
automate, zamestnancovi Mesta Trnava alebo osobe poverenej Mestom Trnava.
Dokladom je parkovací lístok.
(2) Úhradu uvedenú v čl. 4 ods. 1 písm. b) zaplatí platiteľ úhrady vopred
v pokladnici MsÚ Trnava, resp. prevodným príkazom. Dokladom je parkovacia
karta vydaná Mestom Trnava.
(3) Úhradu uvedenú v čl. 4 ods. 1 písm. c) zaplatí platiteľ úhrady mobilnému
operátorovi. Dokladom je potvrdzujúca SMS správa.
(4) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
(5) Výška úhrady a vymedzené úseky miestnych komunikácií (rozdelených do zón)
vyhradené na dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa tohto VZN
sú uvedené v prílohe č. 1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
čl. 4
Doklad o zaplatení
(1) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie vozidla je:
a) parkovací lístok vydaný parkovacím automatom, zamestnancom Mesta
Trnava alebo osobou poverenou Mestom Trnava
b) parkovacia karta vydaná Mestom Trnava.
c)
správa od mobilného operátora potvrdzujúca úhradu za dočasné
parkovanie
(2) Parkovací lístok vydaný podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) umožňuje dočasné
parkovanie vozidla po dobu vyznačenú na tomto lístku.
(3) Pre účely tohto VZN sa parkovacou kartou vydanou Mestom Trnava rozumejú
neprenosná parkovacia karta a rezidentská parkovacia karta.
(4) Neprenosná parkovacia karta pre príslušnú zónu umožňuje dočasné parkovanie
vozidla, ktorého evidenčné číslo a doba platnosti sú na tejto karte uvedené.
(5) Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla pre
fyzickú osobu s trvalým pobytom v Zóne A alebo v Zóne 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.
(6) Platnú parkovaciu kartu 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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(7) Správa od mobilného operátora potvrdzujúca úhradu za dočasné parkovanie
umožňuje dočasné parkovanie vozidla po dobu uvedenú v potvrdzujúcej SMS
správe.
čl. 5
Oslobodenie
(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené služobné
vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
služobné vozidlá Mestského úradu v Trnave, Mestskej polície Mesta Trnava,
Hasičského a záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby.
(2) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené vozidlá
označené symbolom O1 – prepravujúce osobu ťažko zdravotne alebo ťažko
pohybovo postihnutú, odkázanú na individuálnu prepravu v prípade, že miesta
vyhradené pre tieto vozidlá sú už obsadené.
čl. 6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na
území mesta Trnava vykonávajú:
a) primátor mesta
b) poverení zamestnanci Mestského úradu v Trnave
c) Útvar hlavného kontrolóra mesta Trnava
d) Mestská polícia mesta Trnava
e) Poslanci MZ mesta Trnava v rozsahu svojich právomocí daných zákonom
o obecnom zriadení
čl. 7
Priestupky a sankčné opatrenia
(1) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení
neskorších predpisov sa dopustí platiteľ úhrady, ktorý pri dočasnom parkovaní
motorovým vozidlom neumiestni platný doklad o zaplatení úhrady podľa čl. 4
ods. 1 písm. a) a b) za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby údaje na
doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla, resp. nepredloží kontrolnému
orgánu podľa čl. 6 SMS správu potvrdzujúcu zaplatenie úhrady podľa čl. 4
ods.1 písm. c).
(2) Príslušníci Mestskej polície mesta Trnava a poverení zamestnanci Mestského
úradu v Trnave sú oprávnení za priestupky podľa čl. 7 ods. 1 uložiť pokutu
v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
(3) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN, môže Mesto
Trnava uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
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čl. 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Platné parkovacie karty vydané Mestským úradom v Trnave v zmysle čl. 31
až 38 VZN č. 317 v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti počas doby
na nich vyznačenej.
(2) Konania súvisiace s daňou za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta podľa čl. 31 až 38 VZN č. 317 v znení neskorších predpisov začaté
do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa dokončia podľa doterajších predpisov.
čl. 9
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:
a) čl. 2 ods. (5), čl. 31 až 38 a čl. 50 ods. (1) písm. j) Všeobecne záväzného
nariadenia č. 317 v znení neskorších predpisov,
b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 zo 16.5.1991 o poplatkoch na platených
parkoviskách.
čl. 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. októbra 2012.

Ing. Vladimír Butko v. r.
primátor mesta

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 26.06.2012
Vyvesené dňa 04.07.2012
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Príloha č. 1
k VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava
Výška úhrady za dočasné parkovanie:
ZÓNA A
Zóna ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárova, Hospodárska, Rybníková – okrem
uvedených ulíc a okrem parkovísk na uliciach Sladovnícka (pri prírodnom kine), Kollárova
(oproti parným kúpeľom) a Hospodárska (pri Trnávke). Ulica Zelený kríčok od križovatky
s ulicou Štefánikova (Štefánikova č. 25) po Galériu Jána Koniareka (Zelený kríčok č. 3) patrí
do Zóny A.
a) Parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate: výška úhrady 0,50 eura/hod.
s minimálnou úhradou 0,50 eura.
Za každých ďalších 0,10 eur parkovací automat pripočíta ďalších 12 min.
Navyše parkovací automat ku každému parkovaciemu lístku pripočíta nespoplatnený
manipulačný čas 10 min.
b) Neprenosná ročná parkovacia karta: výška úhrady 400 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 100 eur
c) Neprenosná polročná parkovacia karta: výška úhrady 210 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 50 eur
d) Neprenosná štvrťročná parkovacia karta: výška úhrady 110 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 25 eur
e) Neprenosná mesačná parkovacia karta: výška úhrady 50 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 10 eur
f)

Rezidentská parkovacia karta (neprenosná ročná): 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

g) SMS platba: výška úhrady 0,60 eura/hod. za každú začatú hodinu.
Platný doklad o zaplatení úhrady pre Zónu A (s výnimkou karty podľa písm. f)
sa považuje za platný aj pre Zónu B.
Doba spoplatnenia:
pondelok – piatok:
sobota, nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 18:00 hod.
bezplatne

Doba spoplatnenia počas konania Tradičného trnavského jarmoku:
štvrtok – sobota:
nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 20:00 hod.
bezplatne
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ZÓNA B
Parkoviská na uliciach Sladovnícka (pri prírodnom kine), Kollárova (oproti parným
kúpeľom), Hospodárska (pri Trnávke), Rybníková (pri hale Slávia) a ulica Kollárova od
križovatky s ulicou Hlboká po križovatku s ulicou Hospodárska.
a) Parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate: výška úhrady 0,20 eura/hod.
s minimálnou úhradou 0,20 eura.
Za každých ďalších 0,10 eur parkovací automat pripočíta ďalších 30 min.
Navyše parkovací automat ku každému parkovaciemu lístku pripočíta
nespoplatnený manipulačný čas 10 min.
b) Neprenosná ročná parkovacia karta: výška úhrady 150 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 40 eur
c) Neprenosná polročná parkovacia karta: výška úhrady 80 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 20 eur
d) Neprenosná štvrťročná parkovacia karta: výška úhrady 45 eur
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 10 eur
e) Rezidentská parkovacia karta pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na Ulici
Hospodárska 4, 5, 6 (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
f)

SMS platba: výška úhrady 0,30 eura/hod. za každú začatú hodinu

g) Počas konania Tradičného trnavského jarmoku úhrada vo výške 2 eur/deň
v parkovacom automate, zamestnancovi Mesta Trnava alebo osobe poverenej
Mestom Trnava.
Platný doklad o zaplatení úhrady pre Zónu B je platný iba pre túto zónu.
Doba spoplatnenia:
pondelok – piatok:
sobota, nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 18:00 hod.
bezplatne

Doba spoplatnenia počas konania Tradičného trnavského jarmoku:
štvrtok – sobota:
nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 20:00 hod.
bezplatne
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ZÓNA C
Parkovisko na ulici Starohájska (pri poliklinike) – osobitný režim organizácie dopravy
so závorovým systémom:
a)

Prvá hodina bezplatne,

b)

Začatá druhá hodina s výškou úhrady 0,20 eura/hod. s minimálnou úhradou
0,20 eura.

c)

Od začatej tretej hodiny s výškou úhrady 0,50 eura/hod.

d)

Počas konania Tradičného trnavského jarmoku úhrada vo výške 2 eur/deň
v parkovacom automate, zamestnancovi Mesta Trnava alebo osobe poverenej
Mestom Trnava.
Doklad o zaplatení úhrady pre Zónu C je platný iba pre túto zónu.
Doba spoplatnenia:
pondelok – piatok:
sobota, nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 18:00 hod.
bezplatne

Doba spoplatnenia počas konania Tradičného trnavského jarmoku:
sobota:
nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 20:00 hod.
bezplatne
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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.
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