
    
 

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 
 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 597 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN 
č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 591 

 

 

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, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 591 (ďalej len „VZN 

č. 566“). 
 

Čl. 1 
 
VZN č. 566 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V čl. 11 ods. 10 sa číslo „48“ nahrádza číslom „100“. 

 
2. V čl. 11a text odseku 1 znie:  
 

„(1) Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY počas doby jej platnosti umožňuje 
prostredníctvom na to určenej webovej aplikácie dočasné parkovanie 
akýchkoľvek vozidiel v príslušnej zóne, sumárne v rozsahu: 
a) 150 hodín,  
b) 250 hodín v prípade ak držiteľom parkovacej karty NÁVŠTEVA ZÓNY je 

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej aj len „ŤZP“), odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby podľa osobitného predpisu9b alebo je takouto 
osobou maloleté dieťa držiteľa parkovacej karty NÁVŠTEVA ZÓNY 
bývajúce v spoločnej domácnosti alebo maloleté dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti držiteľa parkovacej karty NÁVŠTEVA ZÓNY na základe 
rozhodnutia súdu bývajúce v spoločnej domácnosti.“. 
 

3. Poznámka pod čiarou 9b znie: „§ 14 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 
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4. V čl. 11a ods. 5 sa za slová „NÁVŠTEVA ZÓNY“ vkladá text: „podľa odseku 
(1) písmeno a)“.  

 
5. V čl. 11a sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7, 8 a 9, ktoré znejú: 

 
„(7) Ak je žiadateľom o vydanie parkovacej karty NÁVŠTEVA ZÓNY osoba 

podľa odseku (1) písmeno b) žiadateľ k žiadosti o vydanie parkovacej 
karty okrem dokladov uvedených v predchádzajúcom odseku doloží aj: 
a) preukaz fyzickej osoby s ŤZP9c, 
b) v prípade osoby s ŤZP odkázanej na osobnú asistenciu, právoplatné 

rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu9d, 
c) v prípade osoby s ŤZP odkázanej na opatrovanie, právoplatné 

rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie9d, 
d) v prípade osoby s ŤZP, ktorej je poskytovaná domáca opatrovateľská 

služba, zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby 
s verejným alebo neverejným poskytovateľom9e. 
 

(8) Platnosť parkovacej karty NÁVŠTEVA ZÓNY podľa odseku (1) písmeno b) 
zaniká v prípade zmeny zdravotného stavu a ukončenia poskytovania 
osobnej asistencie, opatrovania alebo domácej opatrovateľskej služby 
osobe podľa predchádzajúcich odsekov. Držiteľ parkovacej karty je 
povinný bezodkladne takúto skutočnosť oznámiť Mestu Trnava.  
 

(9) V prípade straty platnosti parkovacej karty NÁVŠTEVA ZÓNY alebo 
v prípade, ak jej držiteľ nemá záujem pred skončením platnosti kartu 
ďalej využívať, držiteľ karty nemá nárok na vrátenie zaplatenej úhrady, 
resp. jej alikvotnej časti.“. 
 

6. Poznámka pod čiarou 9c znie: „§ 16  zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 
 

7. Poznámka pod čiarou 9d znie: „zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

 

8. Poznámka pod čiarou 9e znie: „§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov“. 

 
9. V prílohe č. 1 VZN č. 566 v časti ZÓNA A sa za text „Zelený kríčok“ vkladá 

čiarka a text, ktorý znie: „Andreja Žarnova, Klempova, Novosadská“. 
 

10. V prílohe č. 1 VZN č. 566 v časti ZÓNA A sa obrázok pod textom „Mapa 
zóny A“ nahrádza obrázkom: 
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11. V prílohe č. 1 VZN č. 566 sa v časti ZÓNA A, v časti ZÓNA B, v časti ZÓNA 

C a v časti ZÓNA R5 vypúšťa text: „štátny sviatok,“. 
 

12. V prílohe č. 2 VZN č. 566 v časti ZÓNA A sa za písmeno g) vkladá nové 

písmeno h), ktoré znie: 
 



4 

 

„h) Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY A je možné vydať iba rezidentovi zóny 
A a rezidentovi mesta s trvalým alebo prechodným pobytom na ulici 
Kollárova č. 32, 33.“.  

 
13. V prílohe č. 2 VZN č. 566 v časti ZÓNA B sa v písmene n) za textom 

„Kollárova 16, 22, 23“ vypúšťa čiarka a text „32, 33“ a za text „29G“ sa 

vkladá miesto čiarky bodka a celý ďalší text sa vypúšťa.   
 

14. V prílohe č. 2 VZN č. 566 v časti ZÓNA R5 sa v písmene o) vypúšťa text: „a 
parkovacia karta ZÓNY R5“. 
 

 
Čl. 2 

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.  
 
 

 
 

 

 
JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r. 

    primátor mesta Trnava 
 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 13.12.2022 
Vyvesené dňa: 15.12.2022 

 
 

 
 

 


