
    Čo je regulácia statickej dopravy?
Regulácia je spôsob, ako vniesť poriadok do mesta preplneného autami. Keď nie
je parkovanie presne vymedzené, stoja vozidlá všade, kde sa dá. 
Na sídlisku, kde sa deti hrajú medzi autami, kde s kočíkom či invalidným vozíkom
neprejdete po chodníku kvôli neohľaduplnému parkovaniu (nehovoriac o prejazde
sanitky či hasičov vnútroblokom plným áut) je to veľký problém. Zrejme to poznáte. 

    Ktoré zóny sú už regulovane?
Aktuálne (júl 2022) máme spustené rezidentské zóny R1 (sídlisko Ľ.Podjavorinskej),
R2 (vnútrobloky na Spartakovskej) a R3 (časť sídliska Družba).
Po dokončení dopravného značenia sa pridajú zóny R4 a R5 na Špíglsáli, od
septembra sú plánované zóny R6 (V. Clementisa) a R7 (Šafárikova ulica). 
Regulované parkovanie majú aj Zóna A (centrum mesta), Zóna B (širšie centrum) a
Zóna C (parkovisko pri poliklinike). Postupne sa regulácia rozšíri do celého mesta.

    Aké máte výhody ako rezidenti s trvalým pobytom?
Každý, kto má v rezidentskej zóne trvalý pobyt, prípadne je prihlásený 
na trvalý pobyt na inom mieste v Trnave a v uvedenej zóne má prechodný
pobyt, je jej rezidentom. Rezidenti zóny parkujú lacnejšie a môžu si zakúpiť
parkovaciu kartu s názvom REZIDENT ZÓNY.

Vážené obyvateľky a vážení obyvatelia
rezidentských zón,

radi by sme vám poskytli dôležité informácie
o regulácii statickej dopravy v Trnave.

Druhým dôvodom sú problémy s parkovaním domácich
obyvateľov, ktorí žijú napríklad v blízkosti centra mesta,
nákupného centra či stanice, a parkovacie miesta pri dome
im pravidelne zaberajú návštevníci okolitých miest, inštitúcií.
a bodov záujmu. 

Áut je jednoducho priveľa, zhoršuje sa aj kvalita verejného priestoru, nehovoriac o
ovzduší a životnom prostredí; situáciu treba riešiť. 

    Ako regulácia pomáha?
Presné vymedzenie miest, kde môžu vozidlá parkovať, ktoré regulácii predchádza,
pomáha upratať verejný priestor. Spoplatnenie lokality potom vytvára tlak na to,
aby vodiči zvážili, či potrebujú v danej zóne parkovať, resp. ísť do nej autom.
Regulácia vie vyriešiť aj problémy s vrakmi, ktoré na sídliskách stoja celé roky.



 vo webovej aplikácii DataMesta (datamesta.trnava.sk),
 SMS správou na číslo 2200 (príklad: TTR1 TT111AA 2),
 v parkovacom automate,
 parkovacou kartou. 

    Ako sa dá ešte zaplatiť za parkovanie?
Parkovné môžete uhradiť štyrmi spôsobmi:

1.
2.
3.
4.

Pre vás ako obyvateľov spoplatnenej zóny bude 
najvýhodnejšia parkovacia karta. 
Naopak, na krátkodobé parkovanie sa najviac oplatí platba
vo webovej aplikácii (datamesta.trnava.sk). 

Na porovnanie, ľudia bez trvalého, prípadne
prechodného pobytu v regulovaných zónach
zaplatia za ročnú parkovaciu kartu 300 eur (ak majú
trvalý pobyt v Trnave), resp. 400 eur (ak v Trnave
nemajú trvalý pobyt). 

    Rezidenti parkujú prvé auto na domácnosť za euro ročne
Ako rezidenti zón máte možnosť zakúpiť si parkovaciu kartu za oveľa výhodnejšie
ceny. Ak spĺňate túto podmienku, za ročnú parkovaciu kartu na prvé vozidlo vo
Vašej domácnosti zaplatíte len symbolické jedno euro, na druhé vozidlo vás
bude parkovacia karta stáť 99 eur.

požiadať o vydanie parkovacej karty,
poskytnúť kredit na parkovanie pre Vaše návštevy (viac info nájdete ďalej),
evidovať Vaše parkovacie lístky,
postupne bude ponúkať ďalšie nové funkcie, ktoré zjednodušia Vašu komunikáciu s
mestom. 

    Čo ponúka webová aplikácia DataMesta
Na adrese datamesta.trnava.sk nájdete dve sekcie – Moja Zóna a Parkovanie. 

Sekcia Moja zóna je prístupná po registrácii a umožňuje Vám:

Sekcia Parkovanie je prístupná bez registrácie 
a umožňuje vám zakúpiť si parkovací lístok 
online za najnižšiu cenu (oproti iným formám 
úhrady uvedeným vyššie).



   

Parkovacia karta sa dá v prípade potreby vybaviť aj osobne v klientskom centre 
na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3. Odporúčame Vám však online spôsob. 

občiansky preukaz a technický preukaz motorového vozidla (veľký), v
ktorom ste zapísaný/á ako držiteľ/ka vozidla,
úradne overený súhlas vlastníka bytu (ak ste vlastníkom bytu Vy osobne,
nemusíte tento doklad prikladať), 
platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla,
používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely: dohoda 

člen štatutárneho orgánu alebo prokurista držiteľa/vlastníka vozidla,
na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať: nemusíte prikladať
doklad, výpis zo živnostenského registra, obchodného registra alebo iného
registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí mestský úrad 

používatelia motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy: sken
alebo fotografia Vašej leasingovej zmluvy.

Čo potrebujete na vybavenie žiadosti o parkovaciu kartu:
 

o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné 
a súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

z verejne dostupných registrov;

Navštívte adresu datamesta.trnava.sk. 
Vyberte sekciu Moja zóna a v nej kliknite na Registrácia. 
Vyplňte svoju e-mailovú adresu, zakliknite políčko „Nie som robot“, zvoľte
Overiť a počkajte na doručenie overovacieho odkazu na zadaný e-mail.
 Kliknite na doručený overovací odkaz a vyplňte svoje údaje + priložte
sken, resp. fotografiu oboch strán občianskeho preukazu.
 Po odoslaní údajov vám príde e-mail s informáciou, že samospráva
overí ich správnosť v informačnom systéme. 
 V ďalšom e-maili budete následne informovaní, že po overení údajov je
vaša registrácia dokončená. 
 Následne môžete na tejto stránke požiadať o vydanie parkovacej karty. 

Ako sa zaregistrovať vo webovej aplikácii DataMesta: 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

 Novinka: Parkovacie karty sú už iba virtuálne, nie tlačené, evidujú sa elektronicky.



V prípade otázok ohľadne regulácie statickej dopravy 
či aplikácie DataMesta vám radi poradíme 
na e-mailovej adrese datamesta@trnava.sk, osobne
v klientskom centre mestského úradu na Trhovej 3
alebo telefonicky na číslach 033/32 36 162 až 166 
v čase úradných hodín (uvedené nižšie), prípadne

    Kde nájdete viac informácií?
Podrobnosti nájdete na webových stránkach doprava.trnava.sk, trnava.sk a 
vo všeobecne záväznom nariadení č. 566 v znení VZN 571, 575, 581 a 590.

Výhoda webovej aplikácie DataMesta pre rezidentov: 
Využite kredit na parkovanie pre svoje návštevy

Ak si zakúpite parkovaciu kartu Rezident zóny na prvé auto v domácnosti,
budete mať v aplikácii DataMesta možnosť poskytnúť svojim návštevám
(rodine, známym, opatrovateľom, opravárom atď.) bezplatné parkovanie 
v rozsahu 48 hodín ročne. Túto možnosť nájdete po prihlásení do aplikácie
pri svojej aktívnej karte Rezident zóny. 

Na tento kredit máte nárok, aj keď nevlastníte auto, ste však rezidentom tejto
zóny. Kartu Návšteva zóny si vybavíte online v aplikácii na adrese
datamesta.trnava.sk. Ak potrebujete s jej vybavením pomôcť, môžete
navštíviť klientske centrum (kontakt je uvedený nižšie), v každom prípade
však potrebujete mať e-mailovú adresu, s ktorou sa potom budete na
datamesta.trnava.sk prihlasovať kvôli čerpaniu kreditu. 

Klientske centrum MsÚ:
Pondelok: 8.00 – 16.30 h 
Utorok: 8.00 – 16.30 h 

Streda: 8.00 – 17.00 h 
Štvrtok: 8.00 – 16.30 h 
Piatok: 8.00 – 14.00 h 

na 033/32 36 193 v pracovných dňoch medzi 8.00 a 16.00 h.


