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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 62 

ktorým sa rušia, menia a dopĺňajú platné VZN mesta Trnava
z rokov 1991 - 1994

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v y d á v a

toto Všeobecne záväzné nariadenie:


Článok I. 

Mestské zastupiteľstvo mení a dopĺňa nasledujúce doteraz platné VZN takto: 

1.
VZN č. 3
o povinnom vybavení domácností nádobou na pevný odpad 
1.1. v § 3 ods. 2 vypustiť slová "u Technických a rekreačných služieb mesta Trnava" a nahradiť ich "u odvozcu odpadu" 

2.
VZN č. 5
o výške poplatkov za služby vykonané pri spoločenských obradoch 
2.1. v § 3 - Poplatky - vypustiť "úsek spoločenských záležitostí, referát zboru pre občianske záležitosti" a nahradiť "úsek spoločenských vecí, referát spoločenských obradov".

3.
VZN č. 16
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
v znení VZN č. 24A/92, 30A/92, 37/93 a 54/94 
3.1. - pôvodný text §4 sa ruší. Nový text znie: 

§4
1. Na realizáciu a zabezpečenie predaja nehnuteľného mestského majetku zriaďuje mestské zastupiteľstvo stálu komisiu ako výkonný orgán mestského zastupiteľstva zloženú z poslancov, ktorých v počte maximálne 9 členov volí mestské zastupiteľstvo.


2. Predseda majetkovej komisie, ktorého volí mestské zastupiteľstvo, zodpovedá mestskému zastupiteľstvu za riadnu činnosť komisie, zvoláva a vedie jej rokovania a dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

4.
VZN č. 18
k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom 
4.1. - pôvodný text §3 a §4 sa ruší. Nový text znie:

§3 Vstup do centrálnej mestskej zóny 

Vylepenie je možné uskutočniť na vybudovaných výlepových polochách v lokalitách: a) vstup od Bernolákovej brány
b) zastávka MHD na Hospodárskej ulici v blízkosti Okresného úradu
c) pri Západoslovenskom múzeu
d) pri vstupe do Starého mesta z lávky pre peších zo sídliska Družba
e) pri vstupe do mesta od haly Slávia, vedľa autobazáru
f) pri kine Hviezda
g) križovatka Štefánikovej ul. a Zeleného kríčka
h) Jerichova ulica i) križovatka Šrobárovej ulice a Zeleného kríčka 

§4 Centrá urbanistických obvodov a) štvrť Nové mesto
1. Študentská ul. - SPŠ
2. Predajňa Merkur 3. Ul. J. Bottu, pred fakultou 4. Ul. J. G. Tajovského, pri Casale Monferrato
5. Kaviareň Olympia

b) štvť Kopánka 6. Sídlisko Vodáreň, pred obchodom
7. Námestie Slov. učeného tovarišstva
8. Kultútny dom A. Kubána
9. Sídlisko Zátvor, pred obchodom
10. Námestie J. Herdu

c) štvrť Hlboká
11. Nákupné stredisko Kriváň
12. Prevádzkový areál ŽOS
13. Sídlisko Družba, hotel Budovateľ
14. Sídlisko Družba, Ul. V. Clementisa, pred obchodom
15. Sídlisko družba, pri lávke smerom na polikliniku

d) štvrť Tulipán
16. Reštaurácia Spartak
17. Ul. A. Žarnova, pred nemocnicou


18. Križovatka Ul. M. Gorkého a Zelenečskej ul.
19. Križovatka Ul. 9. mája a Bratislavskej cesty
20. Sídlisko Linčianska, pred obchodom

e) štvrť Modranka
21. Nákupné stredisko, Dedinská ulica 

4.2. - v § 6 vypustiť "Vylepovaciu činnosť bude zabezpečovať organizácia určená mestom Trnava na základe zmluvného vzťahu" a nahradiť "Vylepovaciu činnosť bude zabezpečovať Mestský úrad v Trnave". 

5.
VZN č. 24
Požiarny poriadok mesta Trnava 
5.1. - v § 3 písm. a) sa slová "miestnych častí" nahrádzajú slovami "mestskej časti";
5.2. - v § 5 písm. b) sa slová "mestskej rade" nahrádzajú slovom "primátorovi";
5.3. - v časti III. v nadpise sa slová "jeho miestnych častí" nahrádzajú slovami "jej časti";
5.4. - v § 9 prvá veta znie: "Dobrovoľný verejný požiarny zbor mesta Trnava predstavuje družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou". Posledná veta sa vypúšťa.
5.5. - v § 10 nadpis znie: "Dobrovoľný verejný požiarny zbor mestskej časti". Prvá veta znie: "Dobrovoľný verejný požiarny zbor mestskej časti Modranka predstavuje základná organizačná jednotka - družstvo". Posledná veta sa vypúšťa. 5.6. - v § 11 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú
5.7. - v § 12 ods. 2 a 4 sa vypúšťajú
5.8. - v § 13 sa slová "miestnych častiach" nahrádzajú slovami "mestskej časti"
5.9. - v § 15 nadpis znie: "Dobrovoľný verejný požiarny zbor mestskej časti". V prvej vete sa slová "miestnych častiach zasahujú" nahrádzajú slovami "mestskej časti zasahuje".

6.
VZN č. 26
o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava 
6.1. - v § 2 vypustiť vetu: "Sprievodcom môže byť štátny občan Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorý:" a nahradiť ju vetou "Sprievodcom môže byť štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, majúci povolenie na pobyt v Slovenskej republike, ktorý:"

7.
VZN č. 34
o schválení územného plánu sídelného útvaru mesta Trnava 
7.1. - v Hlave II, vo vete " Variant uvažuje s počtom cca 83 100 obyvateľov v r. 2010." nahradiť číslo "83 100" číslom "80 660"
7.2. - v Hlave II, vo vete " Variant uvažuje s cca 88 000 obyvateľmi v návrhovom období." nahradiť číslo "88 000" číslom "85 530"



7.3. - v Hlave II, v odstavci "Prírastky bytov ..." nahradiť číslo "3 382" číslom "3 290" "3 782" "3 690" "4 100" "4 020" "5 450" "5 360"
7.4. - v Hlave II, v odstavci "Potreba bytov do r. 2000 ..." nahradiť číslo " 340" číslom " 330" "1 360" "1 320" "1 700" "1 640" "1 020" " 980" " 680" " 660" "3 400" "3 290" " 380" " 370" "1 520" "1 480" "1 900" "1 840" "3 800" "3 690" 7.5. - v Hlave II, v odstavci "Potreba bytov v r. 2000-2010..."
nahradiť číslo " 820" číslom " 800" "1 640" "1 610" "1 640" "1 610" "1 140" " 974" " 700" " 636" "4 100" "4 020" "1 090" "1 070" "2 180" "2 145" "2 180" "2 145" "1 300" "1 280" " 880" " 865" "5 450" "5 360" 7.6. - v Hlave III., zmena znenia vety "Špecifické podmienky pre bývanie budú poskytovať miestne časti Modranka a Hrnčiarovce, s charakterom vidieckeho osídlenia." nové znenie: "Špecifické podmienky pre bývanie bude poskytovať miestna časť Modranka, s charakterom vidieckeho osídlenia." 7.7. - v Hlave III. čl.1, v odstavci "Rozvoj obytnej funkcie nízkopodlažnej ....) vypustiť slovo " Hrnčiarovce" a vypustiť vetu "Hrnčiarovce - (ul.Alejová - Farská - Vinohradnícka a I/61 - TJ Skloplast - Cíferska)" 7.8. - v Hlave III. čl.2 ods.b vypustiť text " a Hrnčiarovce " 7.9. - v Hlave III. čl.2, v odstavci " V rámci rozvoja koncepcie rozvoja...) vypustiť text " v UO 19 - územie medzi Cíferskou ul., za záhradami na Hečkovej a cestu I/61 " 7.10 - v Hlave III. čl.3, zmena znenia v texte " v ťažiskových polohách UO 19 a 20 - miestnych častí Hrnčiarovce a Modranka" a texte " areály obč. vybavenosti v centrálnych polohách miestnych častí UO 19, 20 v nadväznosti na ich polyfunkčné centrá a v centrálnych polohách väčších obytných súborov mesta" nové znenie : "v ťažiskovej polohe UO 20 - miestnej časti Modranka" a "areál obč. vybavenosti v centrálnej polohe miestnej časti UO 20 v nadväznosti na jej polyfunkčné centrum a v centrálnych polohách väčších obytných súborov mesta" 7.11. - v Hlave III. čl. 3 , v texte " do intenzifikácie existujúcich športových areálov TJ Lokomotíva...." vypustiť text "TJ Skloplast Hrnčiarovce (UO 19)" 



7.12. - v HLAVE IV., zmena znenia v texte " rozšírenie plôch cintorínov - min. o 9,1 ha - cintorín na Kamennej ceste a cintoríny v Modranke a Hrnčiarovciach" nové znenie: "rozšírenie plôch cintorínov - min. o 9,1 ha - cintorín na Kamennej ceste a cintorín v Modranke" 7.13. - v Hlave V. vypustiť text "športovo-rekreačná vybavenosť miestnej časti Hrnčiarovce" 7.14. - v Hlave VI. čl.1, z textu "zariadení komplexných služieb pre motoristov ..." vypustiť text " Hrnčiarovce - I/61" 7.15. - v Hlave VI. čl.1, v odstavci "účinných protihlukových opatrení ...." vypustiť text " I/61 - Hrnčiarovce" 7.16. - v Hlave VI. čl.3, v odstavci " Pre zabezpečenia odkanalizovania ..." vypustiť text "odkanalizovanie SÚ Biely Kostol (vrátane Ružindola) do zberača G výtlakom z ČS 4" vypustiť text " odkanalizovanie Hrnčiaroviec v koordinácii s odkanalizovaním obce Zeleneč " 7.17. - v Hlave VII. ods.b zmena znenia textu "budovanie biokoridorov pozdĺž tokov Parná a Trnavka a pozdĺž ciest, vodných tokov, kanálov a okolo hospodárskych dvorov" a textu " ozšírenie cintorínov Hrnčiarovce, Modranka" nové znenie: "budovanie nových koridorov pozdĺž toku Trnávky a pozdĺž ciest, vodných tokov, kanálov a okolo hospodárskych tokov" a "rozšírenie cintorína Modranka" 7.18. - v Hlave VII. ods.e zmena znenia textu " odkanalizovanie SÚ B.Kostol a lokality Kamenný mlyn - Vozovňa do zberača G " vypustiť text " SÚ B.Kostol a " 7.19. - v Hlave VII. ods.e vypustiť text " odkanalizovanie Hrnčiaroviec " 

8.
VZN č. 41
o spoplatnení parkovania motorových vozidiel v cen- trálnej mestskej zóne 
8.1. Úvodná veta VZN sa dopĺňa: "... v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 481/92 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 544/92 Zb o miestnych poplatkoch v znení noviel a vyhlášky FMV č.99/89 Zb. o pravidlách cestnej premávky."

9.
VZN č. 47
o miestnych poplatkoch 
9.1. - v článku 3 ods. 5 sa slová "bude predložené vo februári 1994 VZN" nahrádzajú slovami "bolo predložené vo februári 1994 VZN č. 51";
9.2. - v článku č. 5 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová "a Hrnčiarovce" 

10.
VZN č. 49
o verejnom obstarávaní tovaru, služieb a verejných prác 
10.1. - článok 1 ods. 1 sa dopĺňa: "V zmysle zákona SNR č. 263/1993 Zb. v znení novely zákona NR SR č. 81/1994 Zb. o verejnom obstarávaní,...



10.2. - článok 1 ods. 2 sa dopĺňa: "... je pre túto činnosť záväzný zákon SNR č. 263/1993 Zb. v znení novely zákona NR SR č. 81/1994 Zb. o verejnom obstarávaní a toto VZN." 

11.
VZN č. 52
o odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava 
11.1. Znenie úvodnej časti VZN: "Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava podľa § 4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a podľa zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba VZN).



Článok II. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava ruší nasledujúce doteraz platné VZN: 

1. VZN č. 1, ktorým sa zverejňuje stavebná činnosť, ochrana, užívanie kultúrnych pamiatok a ostatných nehnuteľností v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava
2. VZN č. 10 o povoľovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení
3. VZN č. 21 k funkčnému využitiu objektov a pozemkov na ulici Horné bašty
4. VZN č. 23, ktorým sa zverejňuje povinnosť vlastníka stavby vykonať nevyhnutné úpravy na stavbe z estetických dôvodov
5. VZN č. 45, doplnok k VZN č. 10


Článok III.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 4. 1995 








Ing. Štefan Bošnák v.r. Ing. Juraj Tibenský
v.r. primátor mesta
prednosta Trnava Mestského úradu 

