
VMČ centrum – zápisnica – 10. február 2022 . 17:00 
 
Účasť: 
Poslanci: Krajčo, Novota, Ďurková 
Občania: p. Hincová 
 
Vmč bolo avizované na tému rezidenčného parkovania v zóne Hospodárska, občania účasťou 
neprejavili záujem. 
 
Dotazy od pani Hincovej. 
 
Téma – rezidenčné parkovanie. 

- Ak sú vlastníci manželia, ale majú opačné vlastníctvo byt – auto, tak či je potrebné 
aby museli dokladať úradne overené dokumenty.  

Konkrétny príklad. Vlastník bytu (podľa LV) je jeden z manželov a musí doložiť úradne 
overený dokument (poplatok) , že dovoľuje prihlásenie auta, ktorý vlastní druhý 
z manželského páru.  Občan vyjadril nespokojnosť v tomto prípade kde sa jedná 
o manželov , že musí vynakladať finančné prostriedky a aj chodiť overovať dokumenty. 
 
Odpovedá Náčelník mestskej polície Judr. Ivan Ranuša 
 
• Nakoľko na jeden byt je možné vydať iba dve parkovacie karty REZIDENT ZÓNY, je 

nutné skúmať, či vlastník bytu súhlasí s vydaním tejto karty pre osobu, ktorá 
vlastníkom (ani spoluvlastníkom) bytu nie je. Skutočnosť, že sa jedná o manželov 
v takomto prípade nie je rozhodujúca a súhlas vlastníka bytu musí byť daný, pretože 
nie je možné spoľahnúť sa, že samotná existencia manželstva automaticky zakladá 
predpoklad súhlasu vlastníka bytu.  

• Na zasadnutie MZ 26.4.2022 bude predkladaný návrh VZN, ktorým sa možnosti získania 
parkovacej karty REZIDENT ZÓNY z časti upravia na prospech manžela / manželky držiteľa 
vozidla v prípade ak je vozidlo zahrnuté do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  
 
 
 

Téma data mesta: 
Aké certifikáty ochrany osobných údajov spĺňa stránka data mesta ? Občan vyjadril obavu 
o ochranu osobných údajov. 
 
Odpovedá Jaroslav Očenáš TT-IT .  
 

Komunikácia je zabezpečená SSL certifikátom a je teda zabezpečené šifrované 
spojenie medzi prehliadačom občana s webovým portálom datamesta.trnava.sk. Prístup 
k osobným údajom na strane mesta majú iba pracovníci poverení riešením agendy 
parkovacích kariet. Naskenované údaje (OP/Tech. preukazy), ktoré sú pripájané ako prílohy 
k žiadostiam sú z informačných systémov po ich preskúmaní/overení automaticky 
odstránené pri úkonoch schválenia/nechválenia jednotlivých žiadostí. 
 

http://datamesta.trnava.sk/

