MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA
TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 581
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571
a VZN č. 575
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 v znení
VZN č. 571 a VZN č. 575 (ďalej len „VZN č. 566“).
Čl. 1
VZN č. 566 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V čl. 4 ods. 2, písm. c) sa text „aplikácie pre mobilné telefóny“ nahrádza
textom, ktorý znie: „webovej aplikácie datamesta.trnava.sk“.
2. V čl. 8 sa text v nadpise „aplikácie pre mobilné telefóny“ nahrádza
textom, ktorý znie: „webovej aplikácie datamesta.trnava.sk“.
3. V čl. 8 ods. 1 a ods. 6, čl. 11 ods. 10 a čl. 11a ods. 1 sa text „aplikácie pre
mobilné telefóny“ nahrádza textom, ktorý znie: „webovej aplikácie“.
4. V čl. 11 ods. 2, písm. d) sa za slovami „operatívnom leasingu“ vypúšťa
bodka a vkladá text, ktorý znie: „od osoby preukázateľne oprávnenej na
poskytovanie takej služby, alebo“.
5. V čl. 11 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) je manželom/manželkou osôb uvedených v písmenách a) a d) a vozidlo
užívajú spoločne na základe bezpodielového spoluvlastníctva manželov9a.“.
6. Poznámka pod čiarou 9a znie: „§ 143 a nasl. Občianskeho zákonníka“.
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7. V čl. 11 ods. 3, písm. d) sa za poslednú odrážku vkladá nová odrážka,
ktorá znie:
„- Čestné prehlásenie manžela/manželky podľa ods. 2 písm. e) s úradne
overeným podpisom, že vozidlo užívajú manželia spoločne na základe
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“.
8. V čl. 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a založených“.
9. V prílohe č. 1 VZN č. 566 v časti ZÓNA B sa v poslednej odrážke za
číslovku „92“ vkladá namiesto bodky bodkočiarka a ďalšie odrážky
s textom, ktorý znie:
„- Ulica Starohájska (parkovacie miesta v dotyku s cestou v úseku od
križovatky ulíc Hlboká – Starohájska po križovatku ulíc Starohájska Vladimíra Clementisa).“
- Ulica Tehelná (parkovacie miesta pod budovou polikliniky).“
10. V prílohe č. 1 VZN č. 566 v časti ZÓNA B sa obrázok pod textom „Mapa
zóny B“ nahrádza obrázkami:
„Obrázok 1
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Obrázok 2

4
Obrázok 3

“
11. V prílohe č. 1 VZN č. 566 sa za časť Zóna R2 vkladajú nové časti
s nadpismi, textami a obrázkami:
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„ZÓNA R3
Zónou R3 sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií
nachádzajúce sa na území mesta Trnava na uliciach Tehelnej, Hlbokej,
Bučianskej, V jame.
Zóna R3 je zónou s voľným vjazdom.
Doba spoplatnenia:
pondelok až nedeľa:
Mapa zóny R3

od 00:00 do 24:00 hod.
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ZÓNA R4
Zónou R4 sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií
nachádzajúce sa na území mesta Trnava na uliciach Hospodárskej, Hodžovej,
Kalinčiakovej, Ferka Urbánka, A. Sládkoviča, Študentskej, Juraja Fándlyho.
Zóna R4 je zónou s voľným vjazdom.
Doba spoplatnenia:
pondelok až nedeľa:

od 00:00 do 24:00 hod.
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Mapa zóny R4
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ZÓNA R5
Zónou R5 sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií
nachádzajúce sa na území mesta Trnava na uliciach Andreja Hlinku,
Komenského, Ferka Urbánka, Boženy Němcovej, Parkovej, Bradlanskej, A.
Sládkoviča, Eleny Maróthy Šoltésovej, Tomášikovej, Študentskej, Petra
Pazmáňa, Františka Veselovského, Vladimíra Roya, Jána Sambucusa, Štefana
Cyrila Parráka, Juraja Fándlyho.
Zóna R5 je zónou s voľným vjazdom.
Doba spoplatnenia:
pondelok až piatok:
sobota, nedeľa, štátny sviatok,
deň pracovného pokoja:

od 08:00 do 18:00 hod.
bezplatne
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Mapa zóny R5

“
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12. V prílohe č. 2 VZN č. 566 v časti Zóna B sa v písmene n) vypúšťa text „Ulici
Hospodárska 4, 5 a 6,“.
13. V prílohe č. 2 VZN č. 566 v časti Zóna R2 sa v písmene n) za slová „v zóne
R1“ vkladá čiarka a slová „zóne R3“.
14. V prílohe č. 2 VZN č. 566 sa za časť Zóna R2 vkladajú nové časti
s nadpismi a textami:
„ZÓNA R3
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:
každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla:
Platba v hotovosti (mincami)
prvá začatá hodina parkovania vozidla:
zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou
pre ďalších 6 minút parkovania vozidla

1 euro
0,50 eura
1 euro

c) SMS úhrada: 1,10 eura za každú začatú hodinu parkovania vozidla
d) Parkovacia karta ZÓNY R3 rezidenta mesta - ročná:

300 eur

e) Parkovacia karta ZÓNY R3 rezidenta mesta - šesťmesačná:

180 eur

f) Parkovacia karta ZÓNY R3 rezidenta mesta - trojmesačná:

100 eur

g) Parkovacia karta ZÓNY R3 nie rezidenta mesta - ročná:

400 eur

h) Parkovacia karta ZÓNY R3 nie rezidenta mesta - šesťmesačná:

240 eur

i)

Parkovacia karta ZÓNY R3 nie rezidenta mesta - trojmesačná:

140 eur

j)

Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R3 1 - ročná:

1 euro

k) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R3 2 - ročná:

99 eur

l)

1 euro

Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R3 – ročná:

m) Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:

5 eur

n) Zaplatená úhrada pre Zónu R3 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R3, zóne R2
a v zóne B.
o) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R3 je možné vydať iba rezidentovi zóny R3
v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN a rezidentovi mesta s trvalým alebo prechodným
pobytom na Ulici Starohájska a Ulici Vladimíra Clementisa 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31.
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ZÓNA R4
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:
- každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla:
Platba v hotovosti (mincami)
- prvá začatá hodina parkovania vozidla:
- zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou
pre ďalších 6 minút parkovania vozidla

1 euro
0,50 eura
1 euro

c) SMS úhrada: 1,10 eura za každú začatú hodinu parkovania vozidla
d) Parkovacia karta ZÓNY R4 rezidenta mesta - ročná:

300 eur

e) Parkovacia karta ZÓNY R4 rezidenta mesta - šesťmesačná:

180 eur

f) Parkovacia karta ZÓNY R4 rezidenta mesta - trojmesačná:

100 eur

g) Parkovacia karta ZÓNY R4 nie rezidenta mesta - ročná:

400 eur

h) Parkovacia karta ZÓNY R4 nie rezidenta mesta - šesťmesačná:

240 eur

i)

Parkovacia karta ZÓNY R4 nie rezidenta mesta - trojmesačná:

140 eur

j)

Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R4 1 - ročná:

1 euro

k) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R4 2 - ročná:

99 eur

l)

1 euro

Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R4 – ročná:

m) Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:

5 eur

n) Zaplatená úhrada pre Zónu R4 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R4, zóne R5
a v zóne B.
o) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R4 je možné vydať iba rezidentovi zóny R4
v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN.

ZÓNA R5
a) APP úhrada: 0,25 eura za každých začatých 30 minút parkovania vozidla
b) Úhrada v parkovacom automate:
-

Platba bankomatovou kartou
prvá začatá hodina parkovania vozidla:

0,60 eura
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-

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

0,30 eura
0,60 eura

c) SMS úhrada: 0,70 eura za každú začatú hodinu parkovania vozidla
d) Parkovacia karta ZÓNY R5 rezidenta mesta - ročná:

200 eur

e) Parkovacia karta ZÓNY R5 rezidenta mesta - šesťmesačná:

120 eur

f) Parkovacia karta ZÓNY R5 rezidenta mesta - trojmesačná:

70 eur

g) Parkovacia karta ZÓNY R5 nie rezidenta mesta - ročná:

300 eur

h) Parkovacia karta ZÓNY R5 nie rezidenta mesta - šesťmesačná:

180 eur

i)

Parkovacia karta ZÓNY R5 nie rezidenta mesta - trojmesačná:

100 eur

j)

Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R5 1 - ročná:

1 euro

k) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R5 2 - ročná:

99 eur

l)

1 euro

Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R5 – ročná:

m) Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:

5 eur

n) Zaplatená úhrada pre Zónu R5 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R5 a v zóne
B.
o) Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R5 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R5,
zóne R4 a v zóne B.
p) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R5 je možné vydať iba rezidentovi zóny R5
v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN.“

Čl. 2
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022.

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
primátor mesta Trnava
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 26.04.2022
Vyvesené dňa: 29.04.2022
Zvesené dňa: 14.05.2022

