
Vybavuje:  Kancelária prvého kontaktu - prízemie - tel.č. 033/ 32 36 162 (163, 164, 165, 166) 

      Mestský úrad v Trnave 
      Ulica Trhová 3 
      917 01  Trnava 
 

Žiadateľ: 
meno: .............................................................................................   tel. č.:  .............................................. 
 

adresa: .............................................................................................   IČO/RČ:  ........................................... 

 

Vec: Žiadosť o vydanie parkovacej karty – VZN č. 566 
 

 ročná  ½-ročná  ¼-ročná 
  

ZÓNA ..........                     prenosná (iba Zóna C)/neprenosná    
(Vybrať: TT, A, B, C, R1)  

                 rezidentská     

                        eko   
 

Výšky úhrad za parkovacie karty sú uvedené na zadnej strane tejto žiadosti. 

 

evidenčné číslo vozidla:  .................................................. 
 

platnosť od:  .................................................. 
 

 platnosť do*:  .................................................. 
 

 

 
Žiadateľ ako dotknutá osoba, v súlade s ustanovením § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), po predchádzajúcom oboznámení sa s 
informáciami podľa ustanovenia §19 Zák. č. 18/2018 Z. z. na stránke mesta Trnava – www.trnava.sk, podpisom tohto 
formulára poskytuje Mestu Trnava, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov. 
 
 
 

* vyplní zamestnanec MsÚ      ......................................... 
                     podpis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
 

zaplatené v hotovosti                         € 

číslo pokl. dokladu 

v Trnave, dňa 

 

Základná finančná kontrola 

vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov k dokumentu: 
 

Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami 

a realizácii finančnej operácie alebo jej časti a prichádzajúci príjem  je / nie je v súlade: 

a) s rozpočtom ... 01 Doprava ..............................................................................................  

b) s osobitnými predpismi .....  Zákon č. 135/1961 Zb .........................................................   

c) s uzatvorenými zmluvami ..................................................................................................  

d) s rozhodnutiami  vydanými na základe osobitných predpisov ..........................................  

e) s vnútornými predpismi .......  VZN č. 566 ......................................................................... 

f) s inými podmienkami poskytnutia verejných financií ........................................................ 
 

Finančnú operáciu alebo jej časť: 

- je / nie je možné vykonať, 

- je / nie je možné v nej pokračovať, 

- je / nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

 ......................... ................................................................  ................................ 
 dátum meno zodpovedného zamestnanca podpis 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť: 

- je / nie je možné vykonať, 

- je / nie je možné v nej pokračovať, 

- je / nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 
 ......................... ................................................................  ................................ 

 dátum meno vedúceho zamestnanca podpis 

 



 

 

 
 

 
 
                                     
 
                              
 
 
                         

 
              
 
                                                   

                                       
 

                                                                               
 
                                                    
                                               
 
                                                                  

    

       

 

Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY (prvá karta): 1,- €/rok   

Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY (druhá karta): 99,- €/rok   

TRNAVA (všetky zóny): neprenosná  karta (návštevník): 600,- €/rok 360,- €/½-rok 210,- €/¼-rok 

TRNAVČAN (všetky zóny): neprenosná  karta (rezident mesta): 400,- €/rok 240,- €/½-rok 140,- €/¼-rok 

ZÓNA  B: neprenosná  karta (návštevník): 200,- €/rok 120,- €/½-rok 70,- €/¼-rok 

 neprenosná  karta (rezident mesta): 150,- €/rok 90,- €/½-rok 50,- €/¼-rok 

ZÓNA  C: prenosná  karta: 200,- €/rok 120,- €/½-rok 70,- €/¼-rok 

ZÓNA  R1: neprenosná  karta (návštevník): 400,- €/rok 240,- €/½-rok 140,- €/¼-rok 

 neprenosná  karta (rezident mesta): 300,- €/rok 180,- €/½-rok 100,- €/¼-rok 

EKO: neprenosná karta (rezident mesta): 15,- €/rok   

Zmena EČV: 5,- €    


