
 

 

 
   MESTO TRNAVA 

    MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 
    

NÁVRH 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  č. ... 

 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava 

 
 

Dátum vyvesenia návrhu VZN:      06.04.2021  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   15.04.2021  
 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme 
alebo elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa 
nemusí prihliadať. 

 

 

 
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 území mesta Trnava (ďalej len „VZN“). 
 
 

Čl. 1 
Predmet VZN 

  
Toto VZN s cieľom zlepšiť organizáciu statickej dopravy v meste Trnava upravuje 
podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií, ustanovuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích 
miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia 
a spôsob preukázania jej zaplatenia. 
 

 
Čl. 2 

Úvodné ustanovenia 

 
(1) Na účely tohto VZN sa ďalej rozumie: 
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a) dočasným parkovaním motorových vozidiel - 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 (ďalej aj len „státie“ alebo „parkovanie“); 

b) vozidlom – motorové vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na 
základe vlastného pohonu kategórie L, M a N2;  

c) technickým preukazom vozidla – osvedčenie o evidencii – časť II3 (tzv. „veľký 

technický preukaz“); 
d) miestnymi komunikáciami - verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, 

parkoviská a iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave 
v katastrálnom území mesta Trnava (k.ú Trnava a k.ú. Modranka) a vo 
vlastníctve Mesta Trnava;  

e) vymedzenými úsekmi miestnych komunikácií – úseky miestnych 
komunikácií označené dopravnými značkami, určené na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel (ďalej aj ako „parkoviská“ alebo „parkovacie miesta“); 

f) zónou s plateným státím – zoskupenie vymedzených úsekov miestnych 
komunikácií do ucelených územných celkov presnejšie určených v prílohe č. 1 
tohto VZN (ďalej aj len „zóna“), v ktorých je státie vozidiel na parkovacích 
miestach alebo na časti parkovacích miest podmienené zaplatením úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel; 

g) plateným parkovacím miestom – dopravným značením označené miesto na  
vymedzenom úseku miestnej komunikácie, na ktorom je státie vozidiel 
podmienené zaplatením úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel; 

h) zónou s voľným vjazdom - zóna, do ktorej je vjazd vozidiel voľný a nie je 
obmedzený závorovým systémom alebo iným technickým či mechanickým 
systémom znemožňujúcim vjazd a výjazd vozidiel; 

i) zónou so závorovým systémom -  zóna, v ktorej je vjazd a výjazd obmedzený 
závorovým systémom alebo iným technickým či mechanickým systémom 
znemožňujúcim vjazd alebo výjazd vozidiel; 

j) parkovacím systémom – technické a elektronické systémy, technológie, 
zariadenia a ich súčasti slúžiace na úhradu za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel a informačné systémy slúžiace na 
sústredenie, spracovanie a vyhodnotenie informácií o úhradách za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel a umožňujúce zabezpečenie kontroly;  

k) bytom – obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom 
usporiadaný do funkčného celku a vlastným uzavretím, určený na trvalé 
bývanie4; na účely tohto VZN sa bytom rozumie aj rodinný dom5, ktorý má iba 
jeden byt; 

l) dobou spoplatnenia – časový úsek, počas ktorého je státie vozidiel na 
platených parkovacích miestach podmienené zaplatením úhrady za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel; 

                                                 
1 § 2 ods. 2, písm. t) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
2 zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
3 § 39 a nasl. zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4 § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 
5 § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 
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m) rezidentom mesta – fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt6 v meste 
Trnava; 

n) rezidentom zóny – rezident mesta prihlásený na trvalý alebo prechodný 
pobyt na adrese v konkrétnej zóne; 

o) právnym vzťahom k bytu - vlastnícke alebo spoluvlastnícke právo k bytu, 
právo na užívanie bytu na základe nájomnej zmluvy, zmluvy o pridelení 
služobného bytu, právo na užívanie bytu na základe iného relevantného 

právneho titulu, potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve, výmer 
o pridelení bytu a podobne; 

p) právnym vzťahom k vozidlu - právo na užívanie vozidla ako držiteľ vozidla7, 
vlastník, užívateľ na základe lízingovej zmluvy, zmluvy a operatívnom lízingu, 
zmluvy o užívaní služobného motorového vozidla a podobne.  

 
(2) Vozidlo smie na platenom parkovacom mieste v čase vymedzenom na dopravnej 

značke (v dobe spoplatnenia) stáť iba vtedy ak bola splnená povinnosť zaplatenia 
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne podľa tohto VZN (ďalej 
len „úhrada“).  

 
(3) Doby spoplatnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN. Za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel mimo čas vymedzený na dopravnej značke sa úhrada neplatí. 
 

(4) Zaplatená úhrada umožňuje dočasné parkovanie vozidla na zvolenú dobu na 
ktoromkoľvek voľnom platenom parkovacom mieste v zónach v zmysle prílohy č. 
2 tohto VZN.  

 
 

Čl. 3 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 
 

(1) Prevádzku parkovacích miest v zónach s plateným státím zabezpečuje Mesto 
Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava (ďalej aj len „prevádzkovateľ). 
 

(2) Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom Mesta 
Trnava8. 
 

(3) Na účely organizovania dopravy v zónach s plateným státím prevádzkovateľ 
označí platené parkovacie miesta zvislými a vodorovnými dopravnými značkami9 
v zmysle príslušných právnych a technických noriem. 

 
(4) Prevádzkovateľ v zónach s plateným státím umiestni informačné tabule, obsahom 

ktorých sú podstatné informácie o označení príslušnej zóny, dobe spoplatnenia, 
výške a spôsobe úhrady pri platení úhrady v parkovacom automate, výške 
a spôsobe úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS alebo na to 
určenej aplikácie, možnosti úhrady prostredníctvom parkovacích kariet,  
prípadne iné relevantné informácie.  

                                                 
6 § 3 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
7 § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
8 § 6a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
9 § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
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Čl. 4 
Spôsob a výška úhrady  

 
(1) Platiteľom úhrady je vodič vozidla, ktoré stojí na platenom parkovacom mieste, 

alebo oprávnený žiadateľ o vydanie parkovacej karty v zmysle čl. 9 a nasl. tohto 

VZN (ďalej len „platiteľ úhrady“).  
 

(2) Platiteľ úhrady môže úhradu zaplatiť: 
a) v hotovosti alebo bezhotovostne v parkovacom automate v zmysle čl. 5 a 6 

tohto VZN  alebo 
b) bezhotovostne, prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS v zmysle čl. 

7 tohto VZN alebo 
c) bezhotovostne, prostredníctvom na to určenej aplikácie pre mobilné telefóny 

v zmysle čl. 8 tohto VZN alebo 
d) v hotovosti alebo bezhotovostne na Mestskom úrade v Trnave, bezhotovostným 

bankovým prevodom na účet Mesta Trnava alebo prostredníctvom na to 
určenej aplikácie pre mobilné telefóny v prípade žiadosti o vydanie parkovacej 
karty v zmysle čl. 9 a nasl. tohto VZN. 
 

(3) V prípade, ak platiteľ úhrady nemá možnosť zaplatiť úhradu ním zvoleným 
spôsobom, napríklad z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov, je 
povinný úhradu zaplatiť iným spôsobom podľa odseku (2) tohto článku.  

 
(4) Výšky úhrad za dočasné parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách 

v jednotlivých zónach sú určené v prílohe č. 2 tohto VZN. 
 

(5) Platiteľ úhrady je povinný pri realizácii úhrady uviesť do parkovacieho systému 
správne a pravdivé údaje o vozidle (evidenčné číslo vozidla – ďalej len „EČV“), 
mieste parkovania, doby parkovania a ďalšie relevantné údaje v zmysle 
príslušných pokynov v závislosti od spôsobu úhrady. Táto povinnosť neplatí  
v prípade realizácie úhrady v parkovacích automatoch, ktoré nie sú konštruované 
pre zadanie údajov o vozidle.  

 
 

Čl. 5 

Platenie úhrady v parkovacom automate v zónach s voľným vjazdom 
 

(1) Parkovacie automaty umožňujúce zaplatenie úhrady sa nachádzajú priamo 
v zónach s voľným vjazdom na verejne prístupných miestach. 
 

(2) Ak sa platiteľ úhrady rozhodne zaplatiť úhradu v parkovacom automate, je 
povinný urobiť takto bezodkladne po zastavení vozidla na platenom parkovacom 
mieste v najbližšom dostupnom parkovacom automate.  
 

(3) Úhradu v parkovacom automate platiteľ úhrady realizuje podľa pokynov 
uvedených na parkovacom automate, resp. na jeho displeji. 
 

(4) Výška úhrady je závislá od doby parkovania vozidla na platenom parkovacom 
mieste v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN. 
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(5) V prípade, ak parkovací automat neumožňuje zadanie údajov o vozidle (EČV), 
dokladom o zaplatení úhrady je parkovací lístok, ktorý vydá parkovací automat 
ihneď po zaplatení úhrady. Platiteľ úhrady je v takomto prípade povinný 
umiestniť platný parkovací lístok vydaný parkovacím automatom 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, hneď po jeho vydaní parkovacím automatom.  

 
(6) V prípade, ak platiteľ úhrady parkoval s vozidlom na platenom parkovacom 

mieste kratšiu dobu než tú, za ktorú zaplatil v parkovacom automate, nemá nárok 
na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej úhrady.  

 
 

Čl. 6 
Platenie úhrady v parkovacom automate v zónach so závorovými 

systémami 
 

(1) Vjazd do zóny so závorovým systémom je vozidlu umožnený vtedy, keď jeho vodič 
prevezme z ovládacieho zariadenia závory vstupný parkovací lístok, resp. plastovú 
mincu s čipom (ďalej len „žetón“).  

 
(2) Výška úhrady je závislá od doby zotrvania vozidla v zóne so závorovým systémom 

v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN.  
 

(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 na parkovacom automate, resp. 
na jeho displeji.  

 
(4) 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. 7 

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 (ďalej aj len „SMS úhrada“), je 
povinný urobiť to najneskôr ihneď po zastavení vozidla na platenom parkovacom 
mieste.  
 

(2) Informácie o výške SMS úhrady, telefónnom čísle, na ktoré je nutné SMS zaslať, 
vzore textu SMS a ďalšie relevantné informácie sú uvedené na informačných 
tabuliach rozmiestnených v zónach.  
 

(3) Platiteľ SMS úhrady je povinný zaslať text SMS v predpísanom tvare, podľa 
určeného vzoru, na telefónne číslo uvedené na informačnej tabuli podľa ods. (2). 
Zaslanie SMS na nesprávne telefónne číslo má za následok nezaplatenie úhrady. 
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(4) Dobu parkovania si platiteľ úhrady určuje v texte SMS.  
 

(5) Dokladom o zaplatení SMS úhrady je spätná SMS potvrdzujúca zaplatenie úhrady 
doručená na mobilný telefón platiteľa úhrady. 

 
(6) Platiteľ SMS úhrady je na požiadanie povinný sprístupniť kontrolnému orgánu 

podľa čl. 16 tohto VZN spätnú SMS správu potvrdzujúcu zaplatenie úhrady. 

 
(7) V prípade, ak platiteľ úhrady parkoval s vozidlom na platenom parkovacom 

mieste kratšiu dobu než tú, za ktorú zaplatil formou SMS, nemá nárok na vrátenie 
alikvotnej časti zaplatenej úhrady.  

 
 

Čl. 8 
Platenie úhrady prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny  

 
(1) Ak sa platiteľ úhrady v zónach s voľným vjazdom rozhodne zaplatiť úhradu 

prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny (ďalej aj len „APP úhrada“), je 
povinný urobiť to najneskôr hneď po zastavení vozidla na platenom parkovacom 
mieste.  
 

(2) Informácie o názve aplikácie, výške APP úhrady, spôsobe a realizácii APP úhrady, 
prípadne ďalšie relevantné informácie sú uvedené na informačných tabuliach 
rozmiestnených v zónach.  
 

(3) APP úhrada sa realizuje naskenovaním QR kódu, alebo zadaním URL adresy 
a následným vyplnením potrebných údajov v aplikácii. Dobu plateného státia si 
platiteľ úhrady určuje prostredníctvom aplikácie. 
 

(4) O úspešnej realizácii APP úhrady sa zobrazí potvrdenie na príslušnej URL adrese 
a zároveň systém odošle na vopred zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o úhrade. 
Daňový doklad je možné získať z webovej aplikácie po zadaní EČV a unikátneho 
kódu, ktorý bol doručený na zadanú e-mailovú adresu.    

 
(5) Platiteľ APP úhrady je na požiadanie povinný sprístupniť kontrolnému orgánu 

podľa čl. 16 tohto VZN potvrdenie o úspešnej realizácii APP úhrady.   
 

(6) V prípade, ak platiteľ úhrady parkoval s vozidlom na platenom parkovacom 
mieste kratšiu dobu než tú, za ktorú zaplatil prostredníctvom aplikácie pre 
mobilné telefóny, nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej úhrady.  

 
 

Čl. 9 
Parkovacie karty – spoločné ustanovenia 

 
(1) Na účely tohto VZN sa parkovacou kartou rozumejú: 

a) parkovacia karta ZÓNY,  
b) parkovacia karta REZIDENT ZÓNY,  
c) parkovacia karta EKO, 
d) parkovacia karta TRNAVA,   
e) parkovacia karta TRNAVČAN. 
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(2) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla na platených 
parkovacích miestach okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou značkou 
vyhradené pre iné vozidlá. Rozsah možností státia vozidla na základe parkovacej 
karty závisí od doby jej platnosti, typu parkovacej karty a jej územnej (zónovej) 
platnosti.  
 

(3) Oprávnenia vyplývajúce z parkovacej karty sa vzťahujú iba na vozidlo 

s konkrétnym EČV a sú neprenosné, pokiaľ toto VZN neustanovuje ďalej inak.  
 

(4) Parkovacie karty môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a N1 
s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,35 m.  

 
(5) Parkovaciu kartu môže Mesto Trnava vydať žiadateľovi, ktorý spĺňa v tomto VZN 

uvedené podmienky na ich vydanie, podá žiadosť o vydanie parkovacej karty, ku 
ktorej doloží všetky požadované doklady a zaplatí úhradu za parkovaciu kartu. 

 
(6) Pri opakovanom vydaní parkovacej karty, resp. pri predĺžení platnosti parkovacej 

karty v prípade, keď nedôjde k žiadnej zmene údajov, ktoré sú súčasťou žiadosti 
o vydanie parkovacej karty, a podmienok za ktorých môže byť parkovacia karta 
vydaná, môže prevádzkovateľ upustiť od požiadavky predkladania niektorých 
dokladov, ktoré majú byť prílohou k žiadosti o vydanie parkovacej karty. 

 
(7) Parkovaciu kartu Mesto Trnava nevydá žiadateľovi, ktorý má v deň podania 

žiadosti o vydanie parkovacej karty evidovaný nedoplatok voči Mestu Trnava na 
miestnych daniach alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  

 
(8) Parkovacia karta nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne 

vozidlo. Vydaním parkovacej karty Mesto Trnava negarantuje voľné parkovacie 
miesto.  

 

(9) V prípade zistenia, že údaje poskytnuté žiadateľom o parkovaciu kartu nie sú 
pravdivé alebo správne, stáva sa parkovacia karta neplatnou. V takomto prípade 
môže žiadateľ o parkovaciu kartu požiadať prevádzkovateľa o vrátenie zaplatenej 
úhrady, resp. jej alikvótnej časti. Ak prevádzkovateľ zistí, že žiadateľ, uviedol 
nepravdivé údaje v žiadosti o vydanie parkovacej karty alebo v požadovaných 
dokladoch, ktoré sú podmienkou na vydanie parkovacej karty úmyselne s cieľom 
neoprávneného získania parkovacej karty, žiadateľ nemá nárok na vrátenie 
zaplatenej úhrady, resp. jej alikvótnej časti. 

 
(10) Parkovacia karta je platná iba pokiaľ trvajú predpoklady, ktoré sú 

podmienkou na jej vydanie (napr. trvalé bydlisko, právny vzťah k vozidlu, právny 
vzťah k bytu a pod.). V prípade straty platnosti parkovacej karty môže žiadateľ o 
parkovaciu kartu požiadať prevádzkovateľa o vrátenie zaplatenej úhrady, resp. 
jej alikvótnej časti.“  

 
(11) Pokiaľ tak nie je uvedené priamo vo VZN, doby platnosti kariet, ich územná 

(zónová) platnosť, výšky úhrad za jednotlivé druhy parkovacích kariet 
v príslušných zónach, úhrady za zmenu evidenčného čísla vozidla na parkovacej 
karte alebo za zmenu iných relevantných údajov sú uvedené v prílohe č. 2 tohto 
VZN. 
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(12) Ak dôjde k zmene údajov, ktoré boli súčasťou žiadosti o vydanie parkovacej 
karty alebo v prílohách predkladaných k tejto žiadosti a touto zmenou údajov 
držiteľ karty nestráca nárok na vydanie parkovacej karty (napr. zmena trvalého 
pobytu v rámci tej istej zóny, zmena EČV vozidla), je držiteľ parkovacej karty 
povinný o tejto zmene informovať prevádzkovateľa v lehote do 30 kalendárnych 
dní odo dňa, keď nastala takáto zmena a doložiť doklady preukazujúce zmenu.  

 

(13) V prípade, ak podmienky na vydanie parkovacej karty stále trvajú, 
prevádzkovateľ predĺži platnosť parkovacej karty na ďalšie obdobie na základe 
žiadosti jej držiteľa. Prevádzkovateľ môže v takomto prípade opätovne požadovať 
doloženie príslušných dokladov potrebných na vydanie parkovacej karty.   
Žiadosť o predĺženie platnosti parkovacej karty môže držiteľ parkovacej karty 
podať najskôr 30 kalendárnych dní pred ukončením platnosti parkovacej karty. 
Prevádzkovateľ na základe žiadosti žiadateľa predlží aj platnosť parkovacej karty, 
ktorá už stratila platnosť ak jej držiteľ žiadosť o predĺženie platnosti parkovacej 
karty podá najneskôr do 30 dní po strate jej platnosti, pokiaľ toto VZN nehovorí 
v ďalších ustanoveniach inak.   

 
(14) Parkovacia karta pre zóny s voľným vjazdom nemá fyzickú podobu, ale len 

formu elektronického záznamu v databáze parkovacích kariet vedenej 
v parkovacom systéme.  

 
(15) Kontrola úhrady prostredníctvom parkovacej karty v zónach s voľným 

vjazdom sa realizuje spravidla overením EČV v parkovacom systéme. 
 

(16) V prípade zóny so závorovým systémom môže mať parkovacia karta aj 
fyzickú podobu (parkovacia karta s čipom) ak závorový systém vyžaduje 
umožnenie vjazdu a výjazdu prostredníctvom takejto parkovacej karty.  

 
 

Čl. 10 
Parkovacia karta ZÓNY  

 
(1) Parkovacia karta ZÓNY umožňuje počas doby jej platnosti dočasné parkovanie 

vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla na voľnom platenom parkovacom 
mieste v príslušnej zóne, prípadne uliciach príslušnej zóny alebo v inej zóne v 
zmysle prílohy č. 1 a 2 tohto VZN.  

 
(2) Parkovacia karta ZÓNY pre konkrétnu zónu môže byť vydaná iba vtedy, keď jej 

existenciu pripúšťa príloha č. 2 tohto VZN. 
 

(3) Parkovaciu kartu ZÓNY vydá Mesto Trnava žiadateľovi, ktorým môže byť 
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.  

 
(4) Cena parkovacej karty zóny môže byť v zmysle prílohy č. 2 závislá od skutočnosti, 

či žiadateľ o ňu je rezidentom mesta, ktorý je držiteľom vozidla alebo užívateľom 
vozidla na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu. 

 
(5) K žiadosti o vydanie parkovacej karty ZÓNY je žiadateľ povinný doložiť občiansky 

preukaz, údaje o právnickej osobe (názov, sídlo, IČO), ak má byť karta 
registrovaná na právnickú osobu, technický preukaz vozidla, pre ktoré má byť 
parkovacia karta ZÓNY vydaná.  
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(6) K žiadosti o vydanie parkovacej karty ZÓNY je žiadateľ povinný doložiť občiansky 

preukaz, údaje o fyzickej osobe – podnikateľovi (názov, sídlo, IČO), ak má byť 
karta registrovaná na fyzickú osobu - podnikateľa, údaje o právnickej osobe 
(názov, sídlo, IČO,) ak má byť karta registrovaná na právnickú osobu, technický 
preukaz vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta ZÓNY vydaná a leasingová 
zmluva o operatívnom leasingu v prípade, keď je žiadateľ užívateľom vozidla na 

základe takejto zmluvy. 
 
 

Čl. 11 
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY 

 
(1) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY umožňuje počas doby jej platnosti dočasné 

parkovanie vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla, na voľnom platenom 
parkovacom mieste, v príslušnej zóne, prípadne konkrétnych uliciach zóny alebo 
v inej  zóne v zmysle prílohy č. 1 a 2 tohto VZN.  

 
(2) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY vydá Mesto Trnava žiadateľovi, ktorý je 

rezidentom zóny a preukáže, že: 
a) je držiteľom vozidla (v technickom preukaze vozidla je zapísaný dátum 

narodenia tejto fyzickej osoby), alebo 
b) je držiteľom vozidla ako fyzická osoba oprávnená na podnikanie (v technickom 

preukaze vozidla je zapísané IČO fyzickej osoby - podnikateľa), alebo 
c) užíva firemné (služobné) vozidlo ako zamestnanec, konateľ, štatutárny 

zástupca, spoločník alebo iný člen orgánu právnickej osoby aj na súkromné 
účely v súlade s príslušnými právnymi normami, a/alebo 

d) užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o leasingu alebo 
operatívnom leasingu. 

 

(3) K žiadosti o vydanie parkovacej karty REZIDENT ZÓNY je žiadateľ povinný doložiť 

nasledujúce doklady v závislosti od formy právneho vzťahu k bytu 
nachádzajúceho sa v zóne a formy právneho vzťahu k vozidlu: 
a) Občiansky preukaz. 
b) Úradne overený súhlas vlastníka bytu nachádzajúceho sa v zóne s vydaním 

parkovacej karty REZIDENT ZÓNY v prípade, keď žiadateľ nie je 
vlastníkom/spoluvlastníkom bytu. Ak je byt v spoluvlastníctve viacerých 
osôb, vyžaduje sa súhlas všetkých spoluvlastníkov. 

c) Doklad preukazujúci právny vzťah k bytu nachádzajúcom sa v zóne. 
d) Technický preukaz vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta REZIDENT 

ZÓNY vydaná. 
e) Platné osvedčenie o technickej kontrole motorového vozidla a platné 

osvedčenie o emisnej kontrole motorového vozidla.  
f) Údaje o právnickej osobe (názov, sídlo, IČO), ak je držiteľom alebo užívateľom 

vozidla právnická osoba. 
g) Doklad preukazujúci právo užívania/používania služobného motorového 

vozidla konkrétnou fyzickou osobou. 
h) Leasingovú zmluvu o operatívnom leasingu na vozidlo.  

 

(4) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY Mesto Trnava nevydá žiadateľovi, ktorý má 
v čase podania žiadosti o vydanie parkovacej karty vyhradené parkovacie miesto 
pre osobu so zdravotným postihnutím. V prípade, keď je držiteľovi parkovacej 
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karty REZIDENT ZÓNY vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným 
postihnutím, platnosť parkovacej karty REZIDENT ZÓNY zaniká tridsiatym dňom 
nasledujúcim po dni vydania určenia na použitie trvalého dopravného značenia 
vyhradzujúceho parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím.   

 
(5) Mesto Trnava vydá pre každý byt nachádzajúci sa v zóne najviac dve platné 

parkovacie karty REZIDENT ZÓNY, a to v poradí Parkovacia karta REZIDENT 

ZÓNY 1 a Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY 2, v chronologickej závislosti od 
dátumu a času podania oprávnenej a úplnej žiadosti o vydanie parkovacej karty 
REZIDENT ZÓNY.  

 
(6) Žiadosť o vydanie parkovacej karty REZIDENT ZÓNY nebude akceptovaná, ak sú 

už vydané obe parkovacie karty REZIDENT ZÓNY podľa predchádzajúceho 
odseku.  

 
(7) Pre jedno vozidlo môže byť vydaná iba jedna parkovacia karta REZIDENT ZÓNY 

pre všetky zóny nachádzajúce sa na celom území mesta. 
 

(8) V prípade, keď podmienky na vydanie parkovacej karty REZIDENT ZÓNY stále 
trvajú, prevádzkovateľ predĺži platnosť parkovacej karty na ďalšie obdobie na 
základe žiadosti jej držiteľa. Prevádzkovateľ môže v takomto prípade opätovne 
požadovať doloženie príslušných dokladov potrebných na vydanie parkovacej 
karty. Žiadosť o predĺženie platnosti parkovacej karty REZIDENT ZÓNY môže 
držiteľ parkovacej karty podať najskôr 30 kalendárnych dní pred ukončením 
platnosti parkovacej karty. Prevádzkovateľ na základe žiadosti žiadateľa môže 
predĺžiť aj platnosť parkovacej karty REZIDENT ZÓNY, ktorá už stratila platnosť 
ak žiadosť o predĺženie platnosti parkovacej karty jej držiteľ podá najneskôr do 
30 dní po strate jej platnosti v súlade s predchádzajúcimi odsekmi tohto článku.    

 
 

Čl. 12 
Parkovacia karta EKO 

 
(1) Parkovacia karta EKO umožňuje počas doby jej platnosti dočasné parkovanie 

vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla, na voľnom platenom parkovacom 
mieste vo všetkých  zónach s voľným vjazdom.  
 

(2) Parkovaciu kartu EKO vydá Mesto Trnava žiadateľovi, ktorý je rezidentom mesta 
alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v meste Trnava alebo právnickou 
osobou so sídlom v meste Trnava a je držiteľom vozidla alebo užívateľom vozidla 
na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu, ktoré je poháňané výlučne 
elektromotorom (v technickom preukaze vozidla je zapísaná ako druh paliva/zdroj 
energie len elektrická energia).  
 

(3) K žiadosti o vydanie parkovacej karty EKO je žiadateľ povinný doložiť občiansky 
preukaz, údaje o fyzickej osobe – podnikateľovi (názov, sídlo, IČO), ak má byť 
karta registrovaná na fyzickú osobu - podnikateľa, údaje o právnickej osobe 
(názov, sídlo, IČO), ak má byť karta registrovaná na právnickú osobu, technický 
preukaz vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta EKO vydaná a leasingová 
zmluva o operatívnom leasingu v prípade, keď je žiadateľ užívateľom vozidla na 
základe takejto zmluvy. 
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Čl. 13 

Parkovacia karta TRNAVA 
 

(1) Parkovacia karta TRNAVA umožňuje počas doby jej platnosti dočasné parkovanie 
vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla na voľnom platenom parkovacom 
mieste vo všetkých zónach s voľným vjazdom. 

 
(2) Parkovaciu kartu TRNAVA vydá Mesto Trnava žiadateľovi, ktorým môže byť 

akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.  
 

(3) K žiadosti o vydanie parkovacej karty TRNAVA je žiadateľ povinný doložiť 
občiansky preukaz, údaje o právnickej osobe (názov, sídlo, IČO) v prípade, keď 
má byť karta registrovaná na právnickú osobu, technický preukaz vozidla, pre 
ktoré má byť parkovacia karta TRNAVA vydaná.  
 

 
Čl. 14 

Parkovacia karta TRNAVČAN 
 

(1) Parkovacia karta TRNAVČAN umožňuje počas doby jej platnosti dočasné 
parkovanie vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla na voľnom platenom 
parkovacom mieste vo všetkých zónach s voľným vjazdom.  
 

(2) Parkovaciu kartu TRNAVČAN vydá Mesto Trnava žiadateľovi, ktorý je rezidentom 
mesta alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v meste Trnava alebo 
právnickou osobou so sídlom v meste Trnava a je držiteľom vozidla alebo 
užívateľom vozidla na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu. 
 

(3) K žiadosti o vydanie parkovacej karty TRNAVČAN je žiadateľ povinný doložiť 
občiansky preukaz, údaje o fyzickej osobe – podnikateľovi (názov, sídlo, IČO), ak 
má byť karta registrovaná na fyzickú osobu - podnikateľa, údaje o právnickej 
osobe (názov, sídlo, IČO,) ak má byť karta registrovaná na právnickú osobu, 
technický preukaz vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta TRNAVČAN vydaná 
a leasingová zmluva o operatívnom leasingu v prípade, keď je žiadateľ užívateľom 
vozidla na základe takejto zmluvy. 

 
 

Čl. 15 
Oslobodenie 

 
(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích 

miestach v zónach s voľným vjazdom sú oslobodené služobné vozidlá Mesta 
Trnava, služobné vozidlá organizácií zriadených a založených Mestom Trnava 
a vozidlá, ktorým bola udelená výnimka v zmysle osobitných právnych 
predpisov10.  
 

(2) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích 
miestach v zónach s voľným vjazdom sú oslobodené aj vozidlá s parkovacím 

                                                 
10 § 140 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 28 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 30/2020 Z.z., o dopravnom značení v znení neskorších predpisov 
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preukazom prepravujúce fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ak sú 
splnené podmienky použitia parkovacieho preukazu podľa osobitného 
predpisu11. 
 

(3) Oslobodenie pre vozidlá podľa ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na zóny so závorovými 
systémami. 

 

 
Čl. 16 

Kontrolná činnosť 

 
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na 
území mesta Trnava vykonáva prevádzkovateľ. 

 
 

Čl. 17 
Priestupky a správne delikty 

 
(1) Priestupku podľa § 22 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 parkovanie12. 
 

(2) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov sa dopustí vodič vozidla, ktoré stojí na platenom parkovacom mieste v 
zóne s voľným vjazdom a 
a) neuvedie správne údaje o vozidle (EČV) v prípade, keď úhradu realizuje 

prostredníctvom parkovacieho automatu, ktorý zadanie EČV vyžaduje, alebo   
b) nezadá správny text SMS alebo neuvedie správne údaje v prípade SMS úhrady 

či APP úhrady, alebo 
c) bezodkladne po zastavení vozidla na platenom parkovacom mieste neumiestni 

platný doklad o zaplatení úhrady (parkovací lístok z parkovacieho automatu) 
za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby údaje na doklade boli 
čitateľné z vonkajšej strany vozidla, ak úhradu realizuje prostredníctvom 
parkovacieho automatu podľa Čl. 5, ods. 5. 

 
(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. 

 
 

Čl. 18 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Parkovacie karty vydané Mestom Trnava v zmysle VZN č. 477 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava zostávajú 
v platnosti počas doby na nich vyznačenej.  
 

                                                 
11 § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
12 § 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 
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(2) Platnosť žiadosti o vydanie parkovacej karty podanej postupom a za splnenia 
podmienok v súlade s týmto VZN pred nadobudnutím jeho účinnosti zostáva 
zachovaná. Parkovacia karta vydaná na žiadosť podľa prvej vety nadobúda 
platnosť najskôr dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN. 

 
 

Čl. 19 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území mesta Trnava.  

 
 

Čl. 20 

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2021.  
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Príloha č. 1  
 

k  VZN č. xxx o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava  
 
Vymedzenie území mesta Trnava, v ktorých je dočasné parkovanie motorových 
vozidiel na parkovacích miestach alebo na časti parkovacích miest podmienené 

zaplatením úhrady  

a doby spoplatnenia (ďalej len „zóny“) 
 
 

ZÓNA A  
 

Zónou A sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií 
nachádzajúce sa na uliciach a námestiach mesta Trnava:  Ulica Františkánska, Ulica 
Štefánikova, Ulica Horné Bašty, Ulica Pekárska, Ulica Hviezdoslavova, Ulica 
Hornopotočná, Univerzitné námestie, Ulica Invalidská, Ulica Jerichová, Ulica 
Jeruzalemská, Ulica Jána Hollého, Námestie sv. Mikuláša, Ulica Kapitulská, Ulica 
Halenárska, Ulica Dolné Bašty, Ulica Športová, Ulica Paulínska, Ulica Dolnopotočná, 
Ulica Trhová, Ulica Zelený rínok, Ulica Veselá, Ulica Antona Malatinského, Ulica 
Orolská, Ulica Rázusova, Námestie Slovenského národného povstania, Ulica Andreja 
Žarnova, Ulica Strelecká, Ulica Vajanského, Námestie kráľovnej Konštancie, Ulica 
Radlinského, Ulica Hlboká (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 
398. 
 

Zóna A je zónou s voľným vjazdom. 
 

Doba spoplatnenia: 
 

pondelok až piatok:             od 08:00 do 18:00 hod. 
 
sobota, nedeľa, štátny sviatok,  

deň pracovného pokoja:      bezplatne 
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Mapa zóny A 
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ZÓNA B 
 
Zónou B sa na účely VZN rozumejú nasledovné vymedzené úseky miestnych 

komunikácií nachádzajúce sa na území mesta Trnava: 
- 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; 
- Ulica Spartakovská (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 

5671/124 
 
Zóna B je zónou s voľným vjazdom. 

 

Doba spoplatnenia: 
 

pondelok až piatok:             od 08:00 do 18:00 hod. 
 
sobota, nedeľa, štátny sviatok,  
deň pracovného pokoja:      bezplatne 
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Mapa zóny B 
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ZÓNA C 
 

Zónou C sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií na 
území mesta Trnava na Ulici Starohájskej. 

 

Zóna C je zónou so závorovým systémom.  
 

Doba spoplatnenia: 
 

pondelok až piatok:             od 08:00 do 16:00 hod. 
 
sobota, nedeľa, štátny sviatok,  
deň pracovného pokoja:      bezplatne 
 

Mapa zóny C 
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ZÓNA R1 
 

Zónou R1 sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií 
nachádzajúce sa na území mesta Trnava na uliciach Ľudmily Podjavorinskej, B.S. 
Timravy a Sladovníckej. 

 

Zóna R1 je zónou s voľným vjazdom.  

 
Doba spoplatnenia: 

 
pondelok až nedeľa:            od 00:00 do 24:00 hod. 
 

Mapa zóny R1  
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Príloha č. 2  
 

k  VZN č. xxx o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava  
 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel a oprávnenia 
vyplývajúce zo zaplatenej úhrady 

 
 

Celomestské parkovacie karty 
 
 

a) Parkovacia karta EKO - ročná:         15 eur 

 
b) Parkovacia karta TRNAVA – ročná:      600 eur 

 
c) Parkovacia karta TRNAVA – šesťmesačná:     360 eur 

 

d) Parkovacia karta TRNAVA – trojmesačná:     210 eur 
 

e) Parkovacia karta TRNAVČAN – ročná:      400 eur 
 

f) Parkovacia karta TRNAVČAN – šesťmesačná:     240 eur 

 
g) Parkovacia karta TRNAVČAN – trojmesačná:     140 eur 

 
h) Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:   5 eur  

 

 
 ZÓNA A 

 
a) APP úhrada: 0,30 eura za každých začatých 15 minút parkovania vozidla 

 

b) Úhrada v parkovacom automate:  

 
Platba bankomatovou kartou  

- prvých začatých 30 minút parkovania vozidla:     0,70 eura 
- každých ďalších začatých 15 minút parkovania vozidla:   0,35 eura 

 
Platba v hotovosti (mincami) 

- prvých začatých 30 minút parkovania vozidla:     0,70 eura 
- zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou  

pre časový úsek rovnajúci sa 1/14 hodiny parkovania vozidla  

 
c) SMS úhrada: 1,60 eura za každú začatú hodinu parkovania  

 
d) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY A 1 - ročná:      1 euro  

 

e) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY A 2 - ročná:      99 eur  
 

f) Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:   5 eur  
 

g) Zaplatená úhrada pre zónu A umožňuje parkovanie vozidla v zóne A a v zóne B. 
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  ZÓNA B 
 

a) APP úhrada: 0,20 eura za každú začatú hodinu parkovania  
 

b) Úhrada v parkovacom automate:  
 

Platba bankomatovou kartou  
- každá začatá hodina parkovania vozidla:      0,30 eura 

 

Platba v hotovosti (mincami) 
- prvá začatá hodina parkovania vozidla:      0,30 eura 
- zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou  

pre ďalších 20 minút parkovania vozidla  
 

c) SMS úhrada: 0,40 eura za každú začatú hodinu parkovania  
 

d) Parkovacia karta ZÓNY B rezidenta mesta - ročná:      150 eur 
 

e) Parkovacia karta ZÓNY B rezidenta mesta - šesťmesačná:    90 eur 

 
f) Parkovacia karta ZÓNY B rezidenta mesta - trojmesačná:    50 eur 

 
g) Parkovacia karta ZÓNY B nie rezidenta mesta - ročná:     200 eur 

 

h) Parkovacia karta ZÓNY B nie rezidenta mesta - šesťmesačná:   120 eur 
 

i) Parkovacia karta ZÓNY B nie rezidenta mesta - trojmesačná:   70 eur 
 

j) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 1 - ročná:      1 euro  

 
k) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 2 - ročná:      99 eur  

 
l) Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:   5 eur  

 

m) Zaplatená úhrada pre zónu B umožňuje parkovanie vozidla iba v zóne B. 
 

n) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY B je možné vydať iba rezidentovi 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. 

 
 

ZÓNA C 
 

a) Úhrada v parkovacom automate: 

 
- prvá začatá hodina parkovania vozidla:      bezplatne 
- druhá začatá hodina parkovania vozidla:      0,20 eura 
- každá ďalšia začatá hodina parkovania vozidla:     0,50 eura 

 
b) Parkovacia karta ZÓNY C - ročná:        200 eur 

 
c) Parkovacia karta ZÓNY C - šesťmesačná:      120 eur 

 

d) Parkovacia karta ZÓNY C - trojmesačná:      70 eur 
 

e) Vydanie náhradného výstupného žetónu:       10 eur  
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f) Vydanie duplikátu parkovacej karty:        10 eur 
 

g) Zaplatená úhrada pre Zónu C umožňuje parkovanie vozidla iba v Zóne C. 
 

h) Oprávnenia vyplývajúce z parkovacej karty ZÓNY C sa nevzťahujú iba na vozidlo 
s konkrétnym EČV a sú prenosné. 

 
  

ZÓNA R1 

 
a) APP úhrada: 0,45 eura za každých začatých 30 minút parkovania vozidla 

 
b) Úhrada v parkovacom automate:  

 

Platba bankomatovou kartou  
- prvá začatá hodina parkovania vozidla:      1 euro 
- každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla:   0,50 eura 

 
Platba v hotovosti (mincami) 

- prvá začatá hodina parkovania vozidla:      1 euro 
- zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou  

pre ďalších 6 minút parkovania vozidla 
 

c) SMS úhrada: 1,10 eura za každú začatú hodinu parkovania vozidla 

 
d) Parkovacia karta ZÓNY R1 rezidenta mesta - ročná:      300 eur 

 
e) Parkovacia karta ZÓNY R1 rezidenta mesta - šesťmesačná:    180 eur 

 

f) Parkovacia karta ZÓNY R1 rezidenta mesta - trojmesačná:    100 eur 
 

g) Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezidenta mesta - ročná:     400 eur 
 

h) Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezidenta mesta - šesťmesačná:   240 eur 

 
i) Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezidenta mesta - trojmesačná:   140 eur 

 
j) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R1 1 - ročná:      1 euro  

 

k) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R1 2 - ročná:      99 eur  
 

l) Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:   5 eur  
 

m) Zaplatená úhrada pre Zónu R1 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R1 a v zóne B.  

 
n) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R1 je možné vydať iba rezidentovi zóny  R1 s trvalým 

alebo prechodným pobytom na uliciach Ľudmily Podjavorinskej, B.S. Timravy 
a Sladovníckej č. 4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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Dôvodová správa 

k návrhu VZN č. xxx o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava 

 
 

Trnave, tak ako aj iným mestám na Slovensku vládne individuálna doprava, na čo doplácajú všetci 

obyvatelia. V zápchach strácame čas, dýchame znečistený vzduchu z exhalátov, po niektorých chodníkoch 

sa už takmer nedá chodiť pre zaparkované vozidlá. Vodiči v snahe zaparkovať v blízkosti bydliska porušujú 

dopravné predpisy, ničia verejnú zeleň, parkujúce vozidlá sú dôvodom nebezpečných a kolíznych situácií, 

vozidlá sa navzájom blokujú. Na sídliskách nie je kde zaparkovať, verejný priestor je obsadený parkujúcimi 

vozidlami.  

 Mesto Trnava v minulosti zadalo spracovať materiál s názvom „Koncepcia rozvoja statickej 

dopravy v Trnave“. Uvedený materiál bol dodaný a prezentovaný v júli 2016. Koncepcia analyzuje 

problematiku statickej dopravy na území mesta a navrhuje riešenia, ako sa s týmto problémom vysporiadať. 

Za účelom regulácie statickej dopravy koncepcia navrhuje rozšíriť súčasné spoplatnené parkovacie zóny aj 

o ďalšie zóny s cieľom riešiť statickú dopravu v nich. Rozširovanie spoplatneného parkovania a tým aj 

regulovanie statickej dopravy je potrebné realizovať postupne a zohľadňovať požiadavky obyvateľov 

bývajúcich na uliciach v nových spoplatnených zónach. 

Spoplatnenie parkovania, ktoré je predmetom navrhovaného VZN je iba jednou z foriem riešenia 

statickej dopravy v meste. K ďalším riešeniam patria napr. záchytné parkoviská v periférnych zónach 

s prístupom na efektívnu, dostupnú a lacnú verejnú dopravu, podpora cyklodopravy (budovanie 

cyklochodníkov + bikesharing), resp. inej alternatívy ako individuálnej autodopravy, efektívne využívanie 

verejných priestranstiev pre budovanie parkovísk, efektívna organizácia dynamickej dopravy a podpora 

budovania parkovacích domov. Prax v zahraničí, obmedzené priestorové a ekonomické možnosti miest 

a neustály rast počtu motorových vozidiel však ukazujú, že bez spoplatnenia parkovania je nemožné zaobísť 

sa. Princíp regulácie je v tomto prípade založený na reálnom predpoklade, že v prípade, ak je vodič 

za parkovanie v nejakej zóne nútený zaplatiť, podmieňuje dĺžku doby parkovania v zóne tejto 

povinnosti, prípadne hľadá možnosti parkovania mimo zóny.  

Primárnym cieľom spoplatnenia parkovania je regulácia statickej dopravy s ohľadom na 

zvýhodnenie istého okruhu subjektov (napr. rezidentov mesta, či rezidentov v obytných zónach). 

Ekonomický výsledok, ktorý spoplatnenie generuje, je iba pozitívnym sekundárnym následkom takéhoto 

riešenia, ktorý je nutné využiť následne opäť najmä v prospech regulácie dopravy.  

 

Navrhované VZN nadväzuje na v súčasnosti platné VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy a predchádzajúce VZN upravujúce parkovanie na území 

mesta, ktorými bolo zavedené spoplatnené parkovanie v centrálnej mestskej zóne a jej záchytných 

parkoviskách.  
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Návrh VZN zohľadňuje potrebu zvýšenia úhrady za parkovanie v existujúcich spoplatnených 

zónach parkovania, nakoľko súčasné, dlhší čas sa nemeniace sadzby stratili regulačný význam. Cena za 

parkovanie musí byť opakovane prehodnocovaná a jej pevné stanovanie nie je žiadúce. 

Okrem doposiaľ známych možností realizácie úhrady za parkovanie (parkovací automat, parkovacia 

karta, SMS parking), návrh VZN zavádza novú formu úhrady formou aplikácie pre mobilné telefóny. Návrh 

predpokladá rôznu tarifikáciu pri jednotlivých formách úhrady za krátkodobé parkovanie s cieľom podporiť 

najmä úhradu prostredníctvom aplikácie z dôvodu jej najvyššej ekonomickej efektivity. 

Návrh VZN naďalej počíta s podporou elektrického a teda bezemisného pohonu motorových 

vozidiel. 

Návrh VZN zvýhodňuje rezidentov mesta Trnava a podnikateľov, ktorí majú na území mesta sídlo 

firmy (parkovacia karta TRNAVČAN) a špeciálne rezidentov zón s plateným parkovaním (parkovacia 

karta REZIDENT ZÓNY). Z dôvodu obmedzených kapacitných, priestorových možností verejných 

priestranstiev, návrh VZN zavádza nový princíp vydávania parkovacích kariet pre rezidentov zón, kde je 

počet zvýhodnených kariet limitovaný na dve karty pre jeden byt, pričom prvá karta má iba symbolickú 

cenu a druhá je výrazne lacnejšia ako sú možnosti úhrady pre nerezidenta.  

 Návrh VZN iba vo veľmi obmedzenej miere rozširuje parkovacie plochy pre spoplatnené 

parkovanie v už existujúcich zónach s plateným parkovaním A a B.  

 Návrh VZN predpokladá zavedenie novej zóny so spoplatneným parkovaním Zóna R1 

nachádzajúcu sa na uliciach Ľudmily Podjavorinskej, B.S.Timravy a čiastočne na Sladovníckej ulici. Zóna 

sa nachádza v  susedstve City Arény a parkovacie miesta v nej sú okrem rezidentov zóny využívané aj 

zamestnancami prevádzok nachádzajúcich sa v nákupnom centre, návštevníkmi tohto centra, ako aj 

návštevníkmi športových podujatí v aréne. Uvedené skutočnosti vytvárajú potrebu regulovať statickú 

dopravu v tejto zóne a Mesto Trnava bolo viackrát vyzývané obyvateľmi zóny k riešeniu situácie.  

 Návrh VZN je koncipovaný tak, že predpokladá postupné zavádzanie regulácie statickej dopravy 

formou spoplatnenia parkovania v ďalších zónach, kde si to situácia bude vyžadovať. V prípade takejto 

potreby, dôjde k zavedeniu novej zóny iba schválením nových príloh VZN. 

 

 

   

 

   

  

  

 

 


