
Schválené uznesením MZ č. 600 zo dňa 16.02.2021 

Organizácia dopravy počas TTJ 2021 

 

Povolenia pre vjazd, zastavenie a státie v zóne 

a) Karta zelenej farby je povolenie pre vozidlá, ktorých vjazd do zóny je nevyhnutný 

počas celého dňa. Jedná sa najmä o vozidlá zásobujúce stále prevádzky v zóne a predajné 

miesta na TTJ, kde zásobovanie najmä pre charakter tovaru (napr. potraviny, nápoje 

a pod.) je nevyhnutné počas celého dňa. Povolenie umožňuje v dňoch streda až nedeľa, 

počas celého dňa vjazd vozidla do zóny za účelom zásobovania a zastavenie v lokalite 

TTJ na čas potrebný pre vystúpenie alebo nastúpenie osôb a vyloženie alebo naloženie 

nákladu. Státie v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „státie“) povolenie v zóne 

neumožňuje.  

b) Karta červenej farby je povolenie pre vozidlá, ktorých vjazd do zóny nie je nevyhnutný 

počas celého dňa. Jedná sa najmä o vozidlá zásobujúce stále prevádzky v zóne a predajné 

miesta na TTJ, kde zásobovanie najmä pre charakter tovaru nie je nevyhnutné počas 

celého dňa. Povolenie umožňuje vjazd vozidla do zóny v určených časoch za účelom 

zásobovania a zastavenie v lokalite TTJ na čas potrebný pre vystúpenie alebo 

nastúpenie osôb a vyloženie alebo naloženie nákladu. Státie v zóne povolenie 

neumožňuje. Určené časy pre vjazd a zastavenie v zóne sú pre tento druh povolenia 

streda až nedeľa od 18:00 h do 09:00 h. Vjazd do zóny a zotrvanie v zóne mimo túto 

dobu je vozidlu s predmetným povolením zakázaný. 

c) Karta modrej farby je povolenie umožňujúce státie vozidla v zóne na mieste určenom 

organizačnou skupinou TTJ, alebo príslušníkmi Mestskej polície mesta Trnava (ďalej 

len MsP). Povolenie je vydávané najmä predajcom a poskytovateľom služieb na TTJ, 

ktorí vozidlo do 3,5 t a zároveň do 4,5 m potrebujú použiť ako príručný sklad v zóne. 

Povolenie je vydávané aj poskytovateľom služieb spojených s prevádzkovaním 

kolotočov, ktorých státie vozidiel v zóne je nevyhnutné. Vozidlá s týmto povolením smú 

v zóne stáť na miestach, ktoré nie sú dopravným značením označené ako parkovisko iba 

na základe súhlasu riaditeľa TTJ, ním povereného zamestnanca alebo príslušníka MsP.  

d) Karta žltej farby je povolenie umožňujúce vjazd a státie vozidla v lokalite TTJ na 

nevyhnutne potrebný čas za účelom zabezpečovania služieb spojených s organizáciou 

TTJ (elektrikári, vodári, odvoz odpadu a pod.) a za účelom zabezpečovania kultúrneho 

programu TTJ (účinkujúci v kultúrnom programe, akcia Stredovek pod hradbami, 

zvukári a pod.) 
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Držiteľ je povinný povolenie umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste alebo na 

iné vhodné miesto tak, aby údaje na ňom boli čitateľné. Povolenie je neprenosné a platí iba pre 

vozidlo s EČV na ňom uvedeným. V prípade, ak EČV vozidla nie je v povolení uvedené, 

povolenie je neplatné. Karta neoprávňuje zastaviť alebo stáť tam, kde je to zákonom č. 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zakázané. Sú to najmä chodníky, dopravné tiene, vyhradené parkovacie miesta, 

zásobovacie miesta, invalidné parkovacie miesta atď. Držiteľ povolenia je povinný rešpektovať 

pokyny príslušníkov MsP. V prípade, ak by jazda vozidla v zóne ohrozila pohyb chodcov 

v zóne, najmä v časoch, keď je zóna plná chodcov, môže príslušník MsP vjazd, resp. jazdu 

v zóne obmedziť alebo zakázať. 

Povolenia pre vjazd, zastavenie a státie v zóne vydáva: 

a) riaditeľ TTJ alebo ním poverení zamestnanci MsÚ pre vozidlá predajcov tovaru 

a poskytovateľov služieb na TTJ, ktorých vjazd, zastavenie alebo státie v zóne je 

nevyhnutné z dôvodu zásobovania a obsluhy TTJ, 

b) riaditeľom TTJ poverení zamestnanci Správy kultúrnych a športových zariadení pre 

vozidlá ktorých vjazd, zastavenie alebo státie v zóne je nevyhnutné z dôvodu 

zabezpečovania kultúrneho programu TTJ, 

c) náčelníkom MsP poverení príslušníci MsP pre vozidlá zásobujúce a obsluhujúce stále 

prevádzky v zóne a v odôvodnených prípadoch aj pre ďalšie vozidlá, ktorých vjazd, 

zastavenie alebo státie v zóne je nevyhnutné.  

Vjazd, zastavenie a státie obyvateľov zóny  

Obyvateľom zóny je vjazd do zóny povolený. Na výzvu príslušníka MsP je v takomto prípade 

vodič vozidla povinný relevantným spôsobom (napr. doklad totožnosti, list vlastníctva, 

nájomná zmluva a pod.) preukázať skutočnosť, že je obyvateľom zóny. V prípade, ak by jazda 

vozidla v zóne ohrozila pohyb chodcov v zóne, najmä v časoch keď je zóna plná chodcov, môže 

príslušník MsP vjazd, resp. jazdu v zóne obmedziť alebo zakázať. Vozidlá obyvateľov zóny 

smú v zóne stáť iba na miestach, ktoré sú dopr. značením označené ako parkovisko.  

Vjazd, zastavenie a státie ďalších vozidiel v zóne  

Zákaz vjazdu do zóny, zastavenie a státie v nej sa nevzťahuje na vozidlá Policajného zboru, 

Mestskej polície mesta Trnava, Hasičského záchranného zboru, rýchlej zdravotnej pomoci 

a ďalších vozidiel, ktorým bola  povolená výnimka v zmysle príslušných právnych predpisov. 
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V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže príslušník MsP akceptovať vjazd, 

zastavenie alebo státie vozidla bez príslušného povolenia, i keď sa nejedná o vozidlo obyvateľa 

zóny.  

 


