MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA
TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 571
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na území mesta Trnava
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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
(ďalej len „VZN č. 566“).
Čl. 1
VZN č. 566 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V čl. 9 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY,“
Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená d), e) a f).
2. V čl. 9 ods. 9 sa na koniec druhej vety za slová „alikvotnej časti“ vkladá
čiarka a slová „pokiaľ toto VZN nehovorí v ďalších ustanoveniach inak“.
3. V čl. 9 ods. 10 sa na koniec druhej vety za slová „alikvotnej časti“ vkladá
čiarka a slová „pokiaľ toto VZN nehovorí v ďalších ustanoveniach inak“.
4. V čl. 10 sa vypúšťa ods. 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
5. V čl. 11 ods. 2, písm. a) a písm. b) sa za slovo „držiteľom“ vkladajú slová
„technického preukazu“.
6. V čl. 11 ods. 3, písm. b) sa na konci pripája táto veta:
„V prípade nájomných mestských bytov sa za súhlas vlastníka považuje
súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom /spoločný nájom bytu
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resp. súhlas na opakované uzavretie nájomnej zmluvy bytu vo
vlastníctve mesta.“.
7. V čl. 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) a e)
Doterajšie písmená d) a f) sa označujú ako písmená c) a d).
8. V čl. 11 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9, 10 a 11, ktoré znejú:
„(9) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY Mesto Trnava nevydá žiadateľovi
v prípade ak vozidlo, pre ktoré má byť parkovacia karta vydaná nemá platné
osvedčenie o technickej kontrole motorového vozidla a platné osvedčenie
o emisnej kontrole motorového vozidla.
(10) V prípade, ak pre príslušnú zónu môže byť vydaná parkovacia karta
NÁVŠTEVA ZÓNY v zmysle ďalších ustanovení tohto VZN, parkovacia karta
REZIDENT ZÓNY 1 umožňuje jej držiteľovi prostredníctvom na to určenej
aplikácie pre mobilné telefóny v príslušnej zóne umožniť dočasné parkovanie
aj akýchkoľvek iných vozidiel ako vozidla, pre ktoré bola karta vydaná,
sumárne v rozsahu 48 hodín počas doby platnosti parkovacej karty, a to aj
v čase, keď v príslušnej zóne stojí vozidlo, pre ktoré bola karta vydaná.
(11) V prípade straty platnosti parkovacej karty REZIDENT ZÓNY 1 v zmysle
čl. 9 ods. (9) a čl. 9 ods. (10) alebo v prípade, ak žiadateľ nemá záujem pred
skončením platnosti kartu ďalej využívať, žiadateľ nemá nárok na vrátenie
zaplatenej úhrady, resp. jej alikvotnej časti.“.
9. Za článok 11 sa vkladá nový článok 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 11a
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY
(1) Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY umožňuje jej držiteľovi
prostredníctvom na to určenej aplikácie pre mobilné telefóny umožniť
v príslušnej zóne dočasné parkovanie akýchkoľvek vozidiel, sumárne
v rozsahu 48 hodín počas doby platnosti parkovacej karty.
(2) Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY pre príslušnú zónu môže byť vydaná
iba v prípade, ak jej existenciu pripúšťa príloha č. 2 tohto VZN.
(3) Parkovaciu kartu NÁVŠTEVA ZÓNY vydá Mesto Trnava žiadateľovi, ktorý
je rezidentom zóny, a ktorý je zároveň vlastníkom alebo užívateľom bytu
v príslušnej zóne.
(4) Mesto Trnava vydá pre každý byt nachádzajúci sa v zóne najviac jednu
parkovaciu kartu NÁVŠTEVA ZÓNY.
(5) Mesto Trnava nevydá parkovaciu kartu NÁVŠTEVA ZÓNY v prípade, ak
bola pre byt vydaná platná parkovacia karta REZIDENT ZÓNY 1.
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(6) K žiadosti o vydanie parkovacej karty NÁVŠTEVA ZÓNY je žiadateľ
povinný doložiť občiansky preukaz a úradne overený súhlas vlastníka
bytu nachádzajúceho sa v zóne s vydaním parkovacej karty NÁVŠTEVA
ZÓNY v prípade, keď žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom
bytu. Ak je byt v spoluvlastníctve viacerých osôb, vyžaduje sa súhlas
všetkých spoluvlastníkov.“.
10.

V čl. 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) V prípade straty platnosti parkovacej karty EKO v zmysle čl. 9 ods.
(9) a čl. 9 ods. (10) alebo v prípade, ak žiadateľ nemá záujem pred
skončením platnosti kartu ďalej využívať, žiadateľ nemá nárok na
vrátenie zaplatenej úhrady, resp. jej alikvotnej časti.“.
11.
V prílohe č. 1 VZN č. 566 v časti ZÓNA A sa na konci prvej vety za
číslovku „398“ vkladá čiarka a slová: „Múzejné námestie, Ulica
Haulíkova, Ulica Mikuláša Schneidera Trnavského, Trojičné námestie,
Ulica Hlavná, Ulica Zámočnícka, Ulica Divadelná, Ulica Michalská, Stará
ulica, Hradobná ulička, Tŕnitá ulička“.
12.
V prílohe č. 1 VZN č. 566 v časti ZÓNA R1 sa obrázok pod textom
„Mapa zóny R1“ nahrádza obrázkom:
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13.
V prílohe č. 2 VZN č. 566 v časti ZÓNA R1 sa za písmeno k) vkladá
nové písmeno l), ktoré znie:
„l) Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R1 – ročná

1 euro“.

Doterajšie písmená l), m) a n) sa označujú ako písmená m), n) a o).
Čl. 2
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 21.09.2021
Vyvesené dňa: 23.09.2021
Zvesené dňa: 08.10.2021

