
    

MESTO  TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
č. 560 

 

o verejnom poriadku na území mesta Trnava 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. h) a písm. n), v súlade s § 4 ods. 

5 písm. a) bod 5 a v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 

izieb v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

„VZN“) o verejnom poriadku na území mesta Trnava. 

 

Čl. 1 

Predmet a účel úpravy 

1. Predmetom úpravy podľa tohto VZN je určenie podmienok pri dodržiavaní verejného 

poriadku na území mesta Trnava. 

2. Účelom tohto VZN je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce 

obyvateľov mesta a chrániť životné prostredie, ako aj zabezpečovať verejný poriadok v 

meste Trnava. 

3. Dodržiavanie verejného poriadku je základným predpokladom ochrany a zveľaďovania 

životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

Na účely tohto VZN sa rozumie:  

a) verejným priestranstvom1) ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 

užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak2) 

b) pokojným stavom pri dodržiavaní verejného poriadku zdržanie sa všetkého, čím by nad 

mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú došlo k 

obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného 

c) zdravými podmienkami a zdravým spôsobom života a práce obyvateľov mesta 

navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, nerušeného 

pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho 

spolunažívania a dobrých susedských vzťahov 

d) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý 

zvuk3)  

e) zvlášť rušivým hlukom zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka4) 

f) vnútorným prostredím budov je chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa 

zdržiavajú ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné miestnosti v budovách 



na bývanie, v domovoch dôchodcov, ubytovniach, izby pacientov v zariadeniach 

zdravotnej starostlivosti, miestnosti s aktivitami vyžadujúcimi tiché prostredie alebo 

dorozumievanie rečou5) 

g) bytovou budovou stavba definovaná podľa osobitného predpisu6) 

h) stavebnými prácami7) odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných 

výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi 

1) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné 

výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a 

technologického vybavenia stavby, 

2) stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia  

i) dňom pracovného pokoja deň podľa osobitného predpisu8) 

j) alkoholickými nápojmi9) liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 

viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

Čl. 3 

Verejný poriadok 

1. Pre zabezpečenie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov 

mesta a v záujme prevencie pred obťažovaním iného zvlášť rušivým hlukom je zakázané 

vo vnútornom prostredí bytových budov na území mesta vykonávať stavebné práce za 

účelom uskutočnenia stavieb, ich zmien alebo udržiavacích prác v čase od 23,00 do 5,00 

hod. nasledujúceho dňa a v čase od 5,00 hod. do 8,00 hod. v deň pracovného pokoja, 

s výnimkou stavebných prác, pri ktorých nie je z technologického hľadiska možné ich 

prerušenie alebo v prípade, ak osoba uskutočňujúca stavebné práce získa súhlas s ich 

vykonávaním od všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovej budove 

alebo v jej dotknutej časti určenej orientačným číslom pre čas výkonu stavebných prác. 

 

Čl. 4 

Obmedzenie požívania alkoholických nápojov 

1. Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách je zakázané. 

2. Zákaz podľa ods. 1 sa nevzťahuje na požívanie alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve, na ktorom požívanie alkoholických nápojov je povolené podľa osobitného 

zákona10) alebo ktoré vyplýva z osobitného užívania verejného priestranstva podľa 

príslušného VZN mesta Trnava11). 

3. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 04,00 hod. 

do 03,00 hod. nasledujúceho dňa na verejne prístupných miestach - v areáloch škôl a 

školských zariadení12), zariadení sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi13), zariadení 

na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14) a detských ihrískách15). 

 

 

Čl. 5 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa ruší 

- VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

- VZN č. 134, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č.25/92 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku 

- VZN č. 426, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 25 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku v znení VZN č. 134 a VZN č. 321 

- VZN č. 542, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

- VZN č. 89 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

 



Čl. 6 

Účinnosť 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2021. 

 

 

 

 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 

primátor mesta Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Odkazy na právne predpisy: 

 
1) § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2) napr. § 30 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v spojitosti s VZN mesta Trnava o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 

3) § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

4) § 2 písm. w) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

5) § 2 písm. zp) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

6) § 43b zákona č. 50/1076 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

7) § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

8) zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 

9) § 1 zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb 

10) zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v spojitosti s napr. zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom 

práve, zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a pod. 

11) VZN mesta Trnava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

12) zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

13) § 32 a § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

14) § 45 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

15) § 2 zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: 8. 12. 2020 

Vyvesené dňa: 11. 12. 2020 

Zvesené dňa: 28. 12. 2020 

 


