MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA
TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 477
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Trnavy
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 n) 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) v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Trnava (ďalej len „VZN“).
čl. 1
Predmet VZN
Toto VZN na účely organizovania dopravy na území mesta Trnava 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 vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, ktorými sú
verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a iné verejne
prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta
Trnava, vo vymedzených územiach mesta Trnava presnejšie určených v prílohe
č. 1 tohto VZN (ďalej len „zóny“).
čl. 2
Úvodné ustanovenia
(1) Dočasným parkovaním vozidiel sa na účely tohto VZN rozumie ich státie1,
teda uvedenie vozidla do pokoja na dlhší čas, ako je čas nevyhnutne
potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,
alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu.

§ 2 ods. 1, písm. t) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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(2) Za zóny s voľným vjazdom sa na účely tohto VZN považujú verejnosti
prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a iné verejne prístupné
plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta Trnava, vo
vymedzených územiach mesta Trnava presnejšie určených v prílohe č. 1
tohto VZN, do ktorých je vjazd vozidiel voľný a nie je obmedzený závorovým
systémom, alebo iným technickým či mechanickým systémom
znemožňujúcim vjazd vozidiel.
(3) Za zóny so závorovými systémami sa na účely tohto VZN považujú
verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a iné verejne
prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta
Trnava, vo vymedzených územiach mesta Trnava, do ktorých je vjazd
a z ktorých je výjazd obmedzený závorovým systémom alebo iným
technickým či mechanickým systémom znemožňujúcim vjazd alebo výjazd
vozidiel.
(4) Na účely dočasného parkovania vozidiel na miestnych komunikáciách v
zónach Mesto Trnava označí platené parkovacie miesta zvislou dopravnou
značkou IP17a Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím
s dodatkovou tabuľou E12 a príslušným vodorovným dopravným značením
podľa spôsobu státia (ďalej len „platené parkovacie miesto“). Text na
dodatkovej tabuli E12 označuje príslušnú zónu a vymedzuje čas plateného
státia.
(5) Vodič je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o
pravidlách cestnej premávky a poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej
značky alebo dopravného zariadenia2.
(6) Vodič smie na platenom parkovacom mieste v čase vymedzenom na
dopravnej značke vozidlom stáť iba ak bola splnená povinnosť zaplatenia
úhrady za dočasné parkovanie v zóne podľa tohto VZN (ďalej len „úhrada“).
Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo čas vymedzený na
dopravnej značke sa úhrada neplatí. Časy dočasného parkovania vozidiel
s úhradou (ďalej aj len „platené parkovanie“) sú uvedené v prílohe č. 2 tohto
VZN.
(7) Platiteľom úhrady môže byť okrem vodiča vozidla aj držiteľ vozidla (ďalej
spolu len „platiteľ úhrady“).
(8) Úhrada sa platí za jedno platené parkovacie miesto. V prípade, ak je
vzhľadom k rozmerom vozidla nutné vozidlom stáť viac ako na jednom
platenom parkovacom mieste, platiteľ úhrady je povinný zaplatiť úhradu za
každé zabraté platené parkovacie miesto.

§ 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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čl. 3
Spôsob a výška úhrady
(1) Platiteľ úhrady je povinný úhradu zaplatiť:
a) v hotovosti v parkovacom automate v zmysle čl. 4 a 5 tohto VZN alebo
b) bezhotovostne, prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS v zmysle
čl. 6 tohto VZN alebo
c) v hotovosti prípadne bezhotovostne v pokladnici Mestského úradu
v Trnave, alebo prevodným príkazom na účet Mesta Trnava v prípade
vydania parkovacej karty v zmysle čl. 7 tohto VZN.
(2) Výška úhrady za dočasné parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách
v jednotlivých zónach je určená v prílohe č. 2 tohto VZN.
čl. 4
Platenie úhrady v parkovacom automate v zónach s voľným vjazdom
(1) Parkovacie automaty umožňujúce zaplatenie úhrady v hotovosti sa
nachádzajú priamo v zónach s voľným vjazdom, na verejne prístupných
miestach, v blízkosti platených parkovacích miest.
(2) Ak sa platiteľ úhrady rozhodne zaplatiť úhradu v parkovacom automate, je
povinný urobiť tak bezodkladne, najneskôr ihneď po zastavení vozidla na
platenom parkovacom mieste.
(3) Dokladom o zaplatení úhrady je parkovací lístok, ktorý vydá parkovací
automat ihneď po zaplatení úhrady. Doba zaplateného státia je závislá od
sumy, ktorú platiteľ úhrady prostredníctvom automatu zaplatí.
(4) Platný parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie vozidla po dobu na
ňom vyznačenú, na voľnom platenom parkovacom mieste v príslušnej zóne,
v ktorej sa nachádza parkovací automat, ktorý parkovací lístok vydal.
Parkovací lístok vydaný parkovacím automatom jednej zóny umožňuje
dočasné parkovanie vozidla na platenom parkovacom mieste aj v inej zóne
v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN. Parkovací lístok neumožňuje dočasné
parkovanie vozidla na parkovacích miestach, ktoré sú dopravnou značkou
vyhradené pre iné vozidlá.
(5) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
(6) Platiteľ úhrady je povinný platný parkovací lístok vydaný parkovacím
automatom umiestniť za predné okno vozidla na viditeľné miesto tak, aby
údaje na parkovacom lístku boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla a to
bezodkladne po zastavení vozidla na platenom parkovacom mieste, ihneď po
jeho vydaní parkovacím automatom.
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čl. 5
Platenie úhrady v parkovacom automate v zónach so závorovými
systémami
(1) Vjazd do zóny so závorovým systémom je vozidlu umožnený potom, čo jeho
vodič stlačí príslušné tlačidlo na ovládacom zariadení závory na vjazde do
zóny a prevezme z tohto zariadenia vstupný parkovací lístok, resp. plastovú
mincu s čipom (ďalej len „žetón“).
(2) Po vjazde do zóny so závorovým systémom podľa ods. 2 je vodičovi vozidla
umožnené po ľubovoľnú dobu dočasné parkovanie vozidla na voľnom
platenom parkovacom mieste v zóne so závorovým systémom, okrem
parkovacích miestach, ktoré sú dopravnou značkou vyhradené pre iné
vozidlá.
(3) Úhradu je platiteľ úhrady povinný zaplatiť bezprostredne (najskôr 15 minút)
pred opustením zóny so závorovým systémom, v parkovacom automate
nachádzajúcom sa v tejto zóne, podľa pokynov nachádzajúcich sa na
parkovacom automate. Výška úhrady je závislá od doby zotrvania vozidla
v zóne so závorovým systémom v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN.
(4) Výjazd zo zóny so závorovým systémom je vozidlu umožnený potom, čo jeho
vodič do ovládacieho zariadenia závory vloží výstupný lístok, resp. žetón
vydaný parkovacím automatom po zaplatení úhrady.
(5) V prípade, ak platiteľ úhrady stratí vstupný alebo výstupný parkovací lístok
resp. žetón alebo do zóny so závorovým systémom vozidlom vojde bez
prevzatia vstupného parkovacieho lístku resp. žetónu, je povinný podľa
pokynov na parkovacom automate zakúpiť si v parkovacom automate
náhradný výstupný lístok resp. žetón, ktorý umožní výjazd vozidla zo zóny
so závorovým systémom.
čl. 6
Platenie úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS
(1) Ak sa platiteľ úhrady v zónach s voľným vjazdom rozhodne zaplatiť úhradu
prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS, je povinný urobiť tak
bezodkladne, najneskôr ihneď po zastavení vozidla na platenom
parkovacom mieste.
(2) Informácie o výške úhrady formou SMS, telefónnom čísle na ktoré je nutné
SMS zaslať a vzore textu SMS sú uvedené na informačných tabuliach, ktoré
sú umiestnené nad každým parkovacím automatom podľa čl. 4.
(3) Platiteľ úhrady formou SMS je povinný zaslať text SMS v predpísanom
tvare, podľa určeného vzoru, na telefónne číslo uvedené na informačnej
tabuli podľa ods. 2. Nesprávny text SMS, nesprávne uvedené evidenčné
číslo vozidla prípadne zaslanie SMS na nesprávne telefónne číslo majú za
následok nezaplatenie úhrady.
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(4) Dobu plateného státia v hodinách
SMS.

si platiteľ úhrady určuje v texte

(5) Dokladom o zaplatení úhrady je spätná SMS potvrdzujúca zaplatenie
úhrady doručená na mobilný telefón platiteľa úhrady formou SMS.
(6) Zaplatenie úhrady formou SMS umožňuje dočasné parkovanie vozidla
s evidenčným číslom uvedeným v SMS, po dobu uvedenú v spätnej SMS na
voľnom platenom parkovacom mieste v príslušnej zóne, okrem parkovacích
miest, ktoré sú dopravnou značkou vyhradené pre iné vozidlá. Zaplatenie
úhrady formou SMS v jednej zóne, umožňuje dočasné parkovanie vozidla na
platenom parkovacom mieste aj v inej zóne v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN.
(7) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
(8) Platiteľ úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS je na
požiadanie povinný sprístupniť kontrolnému orgánu podľa čl. 9 tohto VZN
spätnú SMS správu potvrdzujúcu zaplatenie úhrady.
čl. 7
Parkovacie karty
(1) Pre účely tohto VZN sa parkovacou kartou rozumejú:
a) neprenosná parkovacia karta,
b) čipová parkovacia karta pre zóny so závorovými systémami,
c) rezidentská parkovacia karta,
d) EKO neprenosná parkovacia karta.
(2) Parkovacie karty vydá Mesto Trnava platiteľovi úhrady, ktorý spĺňa nižšie
uvedené podmienky pre ich vydanie, po zaplatení úhrady v pokladnici
Mestského úradu v Trnave alebo prevodným príkazom na účet Mesta
Trnava.
(3) Výška úhrady za jednotlivé druhy parkovacích kariet v príslušných zónach,
úhrada za zmenu údajov na parkovacej karte a úhrada za vydanie
duplikátu parkovacej karty v prípade jej straty, odcudzenia alebo
poškodenia sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
(4) Neprenosná parkovacia karta umožňuje počas vyznačenej doby platnosti
dočasné parkovanie vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla, na
voľnom platenom parkovacom mieste v na nej vyznačených zónach, okrem
parkovacích miest, ktoré sú dopravnou značkou vyhradené pre iné vozidlá.
Žiadateľom o vydanie neprenosnej parkovacej karty môže byť akákoľvek
právnická alebo fyzická osoba.
(5) Čipová parkovacia karta umožňuje počas doby platnosti dočasné
parkovanie vozidla na voľnom platenom parkovacom mieste v zóne so
závorovým systémom, okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou
značkou vyhradené pre iné vozidlá. Žiadateľom o vydanie neprenosnej
parkovacej karty môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.
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(6) Rezidentská
parkovacia
karta
umožňuje počas vyznačenej doby
platnosti dočasné parkovanie vozidla s uvedeným evidenčným číslom
vozidla, na voľnom platenom parkovacom mieste, vo vyznačenej zóne, na
ulici vyznačenej na rezidentskej parkovacej karte alebo na uliciach k tejto
ulici priľahlých, okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou značkou
vyhradené pre iné vozidlá. Priľahlou ulicou sa pre účely tohto VZN rozumie
ulica, ktorá je s predmetnou ulicou priamo a nesprostredkovane spojená.
Ak predmetná ulica ústi do križovatky s viacerými ulicami, sú za priľahlé
ulice považované všetky ulice ústiace do tejto križovatky.
(7) Rezidentskú parkovaciu kartu vydá Mesto Trnava iba fyzickej osobe nepodnikateľovi s trvalým pobytom na ulici patriacej do príslušnej zóny
v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN, ktorá je zároveň držiteľom vozidla (v
technickom preukaze vozidla je zapísaný dátum narodenia fyzickej osoby,
nie IČO fyzickej osoby - podnikateľa) a to iba pre jedno vozidlo.
(8) EKO neprenosná parkovacia karta umožňuje počas vyznačenej doby
platnosti dočasné parkovanie vozidla s uvedeným evidenčným číslom
vozidla, na voľnom platenom parkovacom mieste v na nej vyznačených
zónach s voľným vjazdom, okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou
značkou vyhradené pre iné vozidlá.
(9) EKO neprenosnú parkovaciu kartu vydá Mesto Trnava fyzickej alebo
právnickej osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v meste Trnava, ktorá je
zároveň držiteľom vozidla, ktoré je poháňané výlučne elektromotorom
(v technickom preukaze vozidla je zapísaný druh paliva/zdroj energie len
elektrická energia).
(10)
Platnú parkovaciu kartu, okrem čipovej parkovacej karty pre zóny so
závorovými systémami, je platiteľ úhrady povinný umiestniť za predné sklo
vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné
z vonkajšej strany vozidla a to bezodkladne po zastavení vozidla na
platenom parkovacom mieste.
čl. 8
Oslobodenie
(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených
parkovacích miestach v zónach s voľným vjazdom sú oslobodené služobné
vozidlá Mesta Trnava, Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej
stráže SR, Colnej správy SR, Hasičského a záchranného zboru SR a
Záchrannej zdravotnej služby.
(2) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených
parkovacích miestach v zónach s voľným vjazdom sú oslobodené aj vozidlá
s parkovacím preukazom prepravujúce fyzické osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má
praktickú alebo úplnú slepotu očí za podmienok použitia parkovacieho
preukazu podľa osobitného predpisu3.
§ 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
3
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(3) Oslobodenie pre vozidlá podľa ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na zóny so
závorovými systémami.
čl. 9
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na
území mesta Trnava vykonávajú:
a) primátor Mesta Trnava,
b) poverení zamestnanci Mestského úradu v Trnave,
c) príslušníci Mestskej polície mesta Trnava,
d) poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v rozsahu svojich
právomocí daných zákonom o obecnom zriadení.
čl. 10
Priestupky a správne delikty
(1) Priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. l) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa dopustí ten, kto poruší
všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky tým, že zastaví a stojí na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá
zaplatený poplatok (úhradu) za parkovanie4.
(2) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov sa dopustí ten, kto pri dočasnom parkovaní
motorovým vozidlom v zóne s voľným vjazdom
a) bezodkladne po zastavení vozidla na platenom parkovacom mieste
neumiestni platný doklad o zaplatení úhrady (parkovací lístok
z parkovacieho automatu, alebo parkovaciu kartu) za predné sklo vozidla
na viditeľné miesto tak, aby údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej
strany vozidla,
b) odmietne alebo nedokáže kontrolnému orgánu preukázať prijatie spätnej
SMS správy, ktorá potvrdzuje zaplatenie úhrady prostredníctvom
mobilného telefónu formou SMS.
(3) Príslušníci Mestskej polície mesta Trnava sú oprávnení za priestupky podľa
ods. 1 a 2 uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(4) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ ak poruší toto VZN.
(5) V prípade správneho deliktu v zmysle odseku 4 uloží Mesto Trnava
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do 6638 eur5.

§ 25 ods. 1, písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
5
§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4
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čl. 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
Platné parkovacie karty vydané Mestom Trnava v zmysle VZN č. 400 a VZN č.
418 zostávajú v platnosti počas doby na nich vyznačenej.
čl. 12
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 400 v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 418.
čl. 13
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2017.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 28.03.2017.
Vyvesené dňa 30.03.2017
Zvesené dňa 18.04.2017
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Príloha č. 1
k VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Trnava (ďalej len „VZN“)
Vymedzenie území mesta Trnava pre dočasné parkovanie motorových
vozidiel v zmysle VZN
ZÓNA A
Zónou A sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych
komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky,
parkoviská a iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo
vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava
ohraničenom ulicami Hlboká, Kollárova, Hospodárska, Zelený kríčok,
Rybníková, pričom verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave
na týchto uliciach nie sú súčasťou Zóny A.
Zóna A je zónou s voľným vjazdom a na mape, ktorá je súčasťou tejto
prílohy je označená červenou farbou.
ZÓNA B
Zónou B sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych
komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky,
parkoviská a iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo
vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava na uliciach:
- Ulica Kollárova v úseku od križovatky s ulicami Hlboká, Sladovnícka a
Spartakovská po križovatku s ulicami Hospodárska a Dohnányho;
- Ulica Kollárova (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými číslami registra
„C“ 6380/3, 6381, 6382 a 6383;
- Ulica Hospodárska (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými číslami
registra „C“ 8802 a 8796/1;
- Ulica Hospodárska (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra
„C“ 8796/1;
- Ulica Zelený kríčok;
- Ulica Šrobárova;
- Ulica Rybníková na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 3546/1,
3547/1 a 3547/3;
- Parkovisko medzi ulicami Dohnányho a Andreja Žarnova na pozemkoch
s parcelnými číslami registra „C“ 7137/7, 7171/3, 7171/4 a 7173;
Zóna B je zónou s voľným vjazdom a na mape, ktorá je súčasťou tejto
prílohy je označená zelenou farbou.
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ZÓNA C
Zónou C sa na účely rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií,
ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a
iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve
Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava na Ulici Starohájskej.
Zóna C je zónou so závorovým systémom a na mape, ktorá je súčasťou
tejto prílohy je označená modrou farbou.
Mapa zón
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Príloha č. 2
k VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Trnava (ďalej len „VZN“)
Výška úhrady za dočasné parkovanie a čas plateného parkovania
ZÓNA A
a) Parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate: výška úhrady 0,50
eura za prvých 70 minút dočasného parkovania vozidla. Minimálna
úhrada je 0,50 eura. Zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou pre
ďalších 12 minút dočasného parkovania vozidla.
b) Úhrada formou SMS: výška úhrady 0,60 eura za každú začatú hodinu
dočasného parkovania vozidla.
c) Neprenosná parkovacia karta - ročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 400 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 100 eur

d) Neprenosná parkovacia karta - polročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 210 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 50 eur

e) Neprenosná parkovacia karta - štvrťročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 110 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 25 eur

f) Neprenosná parkovacia karta - mesačná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 50 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 10 eur

g) Rezidentská parkovacia karta - ročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 15 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 5 eur

h) EKO neprenosná parkovacia karta - ročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 10 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 5 eur

Platný doklad o zaplatení úhrady pre Zónu A, okrem karty podľa písm. g)
umožňuje dočasné parkovanie vozidla aj v Zóne B.
Čas plateného parkovania:
pondelok – piatok:
sobota, nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 18:00 hod.
bezplatne
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ZÓNA B
a) Parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate: výška úhrady 0,20
eura za prvých 70 minút dočasného parkovania vozidla. Minimálna
úhrada je 0,20 eura. Zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou pre
ďalších 30 minút dočasného parkovania vozidla.
b) Úhrada formou SMS: výška úhrady 0,30 eura za každú začatú hodinu
dočasného parkovania vozidla.
c) Neprenosná parkovacia karta - ročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 150 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 40 eur

d) Neprenosná parkovacia karta - polročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 80 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 20 eur

e) Neprenosná parkovacia karta - štvrťročná:
Zmena EČV na parkovacej karte:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 45 eur
výška úhrady 5 eur
výška úhrady 10 eur

f) Rezidentská parkovacia karta - ročná pre fyzickú osobu s trvalým
pobytom na Ulici Hospodárska 4, 5 a 6, Ulici Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a
34, Ulici Zelený kríčok, Ulici Šrobárova, Ulici Rybníková 2, 3, 6, 7, 7/A a 8:
výška úhrady 15 eur
Zmena EČV na parkovacej karte:
výška úhrady 5 eur
Vydanie duplikátu parkovacej karty:
výška úhrady 5 eur
Platný doklad o zaplatení úhrady pre Zónu B umožňuje dočasné parkovanie
vozidla iba v Zóne B.
Čas plateného parkovania:
pondelok – piatok:
sobota, nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 18:00 hod.
bezplatne
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ZÓNA C
a) Prvá hodina dočasného parkovania vozidla: bezplatne
b) Druhá začatá hodina:

výška úhrady 0,20 eura

c) Tretia a každá ďalšia začatá hodina:

výška úhrady 0,50 eura

d) Vydanie náhradného výstupného žetónu:

výška úhrady 10 eur

e) Čipová parkovacia karta - ročná:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 200 eur
výška úhrady 10 eur

f) Čipová parkovacia karta - polročná:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 110 eur
výška úhrady 10 eur

g) Čipová parkovacia karta - štvrťročná:
Vydanie duplikátu parkovacej karty:

výška úhrady 60 eur
výška úhrady 10 eur

Platný doklad o zaplatení úhrady pre Zónu C umožňuje dočasné parkovanie
vozidla iba v Zóne C.
Čas plateného parkovania:
pondelok – piatok:
sobota, nedeľa a štátny sviatok:

od 08:00 do 18:00 hod.
bezplatne

