
Zónou A sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky  

miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach a 

námestiach mesta Trnava:

Ulica Františkánska, Ulica Štefánikova, Ulica Horné 

Bašty, Ulica Pekárska, Ulica Hviezdoslavova, Ulica Hor-

nopotočná, Univerzitné námestie, Ulica Invalidská, Uli-

ca Jerichová, Ulica Jeruzalemská, Ulica Jána Hollého, 

Námestie sv. Mikuláša, Ulica ulská, Ulica Halenárska, 

Ulica Dolné Bašty, Ulica Športová, Ulica Paulínska, Uli-

ca Dolnopotočná, Ulica Trhová, Ulica Zelený rínok, Uli-

ca Veselá, Ulica Antona Malatinského, Ulica Orolská, 

Ulica Rázusova, Námestie Slovenského národného 

povstania, Ulica Andreja Žarnova, Ulica Strelecká, Ulica 

Vajanského, Námestie kráľovnej Konštancie, Ulica Rad-

linského, Ulica Hlboká (parkovisko) na pozemku s par-

celným číslom registra „C“ 398.

Zóna A je zónou s voľným vjazdom.

DOBA SPOPLATNENIA
∙  pondelok až piatok      8 - 18 hod.

∙  sobota, nedeľa, štátny sviatok,  

 deň pracovného pokoja bezplatne

Zónou C sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky 

miestnych komunikácií na území mesta Trnava na Ulici 

Starohájskej.

Zóna C je zónou so závorovým systémom. 

DOBA SPOPLATNENIA
∙  pondelok až piatok     8 - 16 hod.

∙  sobota, nedeľa, štátny sviatok,  

 deň pracovného pokoja bezplatne

Zónou R1 sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky 

miestnych komunikácií nachádzajúce sa na území mes-

ta Trnava na uliciach Ľudmily Podjavorinskej, B.S. Timravy 

a Sladovníckej.

Zóna R1 je zónou s voľným vjazdom. 

DOBA SPOPLATNENIA
∙  pondelok až nedeľa  0 - 24 hod.

Zónou B sa na účely VZN rozumejú nasledovné 

vymedzené úseky miestnych komunikácií 

nachádzajúce sa na území mesta Trnava: 

∙ Ulica Kollárova v úseku od križovatky s ulicami  

 Hlboká, Sladovnícka a Spartakovská po križovatku  

 s ulicami Hospodárska a Dohnányho;

∙ Ulica Kollárova (parkovisko) na pozemkoch s  

 parcelnými číslami registra „C“ 6380/3, 6381, 6382  

 a 6383; 

∙ Ulica Hospodárska (parkovisko) na pozemkoch s  

 parcelnými číslami registra „C“ 8802 a 8796/1;

∙ Ulica Hospodárska (parkovisko)  na  pozemku s  

 parcelným číslom registra „C“ 8796/1;

∙ Ulica Zelený kríčok; 

∙ Ulica Šrobárova;

∙ Ulica Rybníková na pozemkoch s parcelnými  

 číslami registra „C“ 3546/1, 3547/1 a 3547/3;

∙ Parkovisko medzi ulicami Dohnányho  a Andreja   

 Žarnova na pozemkoch s parcelnými číslami registra  

 „C“  7137/7, 7171/3, 7171/4 a 7173;

∙ Ulica Spartakovská (parkovisko) na pozemku s   

 parcelným číslom registra „C“ 5671/124

Zóna B je zónou s voľným vjazdom.

DOBA SPOPLATNENIA
∙  pondelok až piatok  8 - 18 hod.

∙  sobota, nedeľa, štátny sviatok,  

 deň pracovného pokoja bezplatne

ZÓNA A

ZÓNA B

ZÓNA C

ZÓNA R1

ZELEŇ

Vymedzenie území mesta Trnava, v ktorých je dočasné parkovanie moto- 
rových vozidiel na parkovacích miestach alebo na časti parkovacích miest 
podmienené zaplatením úhrady a doby spoplatnenia (ďalej len „zóny“)
 
Celé znenie návrhu VZN nájdete na webstránke trnava.sk v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia


