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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 
Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín  účinné 

v roku 2007 

 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2007 – o poskytovaní 

prepravnej služby a o úhradách za prepravnú službu na 
území mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 – o určovaní 

cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov 

vo vlastníctve Mesta Trenčín 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003, ktorým sa 

mení a dopĺňa – o zmluvných prevodoch majetku mesta 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2007 – o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1998 – Trhový 

poriadok pre Trenčianske vianočné dni 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 – o pos-
kytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách 

za opatrovateľskú službu v byte občana na území mesta 

Trenčín 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 – o roz-

sahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v za-
riadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby mesta 

Trenčín 
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – Zásady 

nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 – rozsahu a pod-

mienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opa-

trovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby Trenčín  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 o pos-

kytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách 
za opatrovateľskú službu v byte občana na území mesta 

Trenčín 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 – o určení názvov 

ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti Stred 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o Územ-

nom pláne sídelného útvaru Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 – Prevádzkový 
poriadok pohrebiska Mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 – 
o odpadoch 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – Pos-

kytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 – 

o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 – o pod-

mienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trho-
vých miestach a ktorým sa rušia niektoré všeobecné záväzné 

nariadenia 
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2006 – o používaní 

a ochrane mestských symbolov 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – zásady na-
kladania s finančnými prostriedkami 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – posky-
tovanie dotácií z rozpočtu mesta 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2006 – o podmienkach 

poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opa-
trení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2006 – o udeľovaní 

Čestného občianstva, Ceny mesta, Ceny primátora a Čest-
ných pôct mesta 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 – o pos-
kytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatro-

vateľskú službu na území mesta Trenčín 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2001 – o Mest-

skej polícii v Trenčíne 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 – 

o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2005, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 – o odpa-

doch 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2005, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2003 – o pos-
kytovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov 

Trenčín, m.r.o. 
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2005, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 – 

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2005, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 – o Územ-
nom pláne sídelného útvaru Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2005 – o verejných 

kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických po-
dujatiach 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2005 – o vyhradení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných no-

sičov informácií počas volebnej kampane na území mesta 

Trenčín 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2005 – o určení názvu 

ulice v mestskej časti Stred – Ulica Pod Komárky 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2004 – o dodržiavaní 

čistoty a poriadku v meste Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2004 – ktorým sa ru-
šia niektoré všeobecné záväzné nariadenia 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2004 – o určení škol-
ských obvodov na území Mesta Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 – o odpadoch 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 – novelizácia 
všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2004 – o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – novelizácia 
všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Trenčín 
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 Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2003 – o posky-

tovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov 

v Trenčíne, m.r.o. 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 – o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku mesta 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 – novelizácia 

všeobecne záväzného nariadenia o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2003 – o určení názvu 

ulice v mestskej časti Západ – Ulica K mlyniskám 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 – o poskytovaní 

opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opa-

trovateľskú službu v byte občana na území Mesta Trenčín 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2003 – o určení názvu 

ulice v mestskej časti Juh – Ulica Južná 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2002 – o podmien-

kach držania psov v Meste Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2001 – o Mestskej 
polícii v Trenčíne 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2001 – novelizácia 
všeobecne záväzného nariadenia o Mestskej polícii v Tren-

číne 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2000 – o ovzduší 
a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi zne-

čistenia 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 – o územnom 

pláne sídelného útvaru Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1999 – o trhovom 
poriadku pre Trenčianske vianočné trhy 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/1998 – o trhovom 
poriadku pre príležitostné trhy na Farskej ulici a Mierovom 

námestí 
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 Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/1998 – o trhovom 

poriadku pre trhovisko č. 3 pri nákupnom stredisku Úspech 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/1998 – o trhovom 
poriadku pre trhovisko č. 4 pri nákupnom stredisku Roz-

kvet 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1998 – o trhovom po-

riadku pre trhovisko č. 1 pri nákupnom stredisku Družba  

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 – o podmien-
kach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/1998 – o zásadách 

s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/1997 – o premávke na 
pozemných komunikáciách na území mesta  

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1994 – o domovom 
poriadku v Meste Trenčín 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1991 – o Štatúte 

zelene 
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/1991 – o Štatúte 

mestskej pamiatkovej rezervácie 
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uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 22.03.2007  

 

uznesením č. 7  Tomáš Vaňo zvolený za zástupcu primá-
tora mesta 

 
uznesením č. 8 a) zriadilo funkciu poslanca dlhodobo pl-

ne uvoľneného na výkon funkcie,  

 b) Janka Fabová zvolená za poslanca dl-
hodobo plne uvoľneného na výkon 

funkcie 

 

uznesením č. 9 a)  zriadila Mestskú radu v Trenčíne s poč-

tom 7 členov 

 b) zriadilo stále komisie mestského zastu-

piteľstva : 
1.  komisia finančná a majetková 

2.  komisia životného prostredia, dopra-

vy a investícií 
3.  komisia školstva, športu a mládeže 

4.  komisia kultúry 
5.  komisia sociálnych vecí  

c)  zriadilo výbory mestských častí : 

1. Výbor mestskej časti Stred zahŕňa-
júci volebný obvod č. 1 s počtom           

6 poslancov 
2. Výbor mestskej časti Juh zahŕňajúci 

volebný obvod č. 2 s počtom 7 pos-

lancov  
3. Výbor mestskej časti Sever zahŕňa-

júci volebný obvod č 3 s počtom      

8 poslancov  
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4. Výbor mestskej časti Západ zahŕ-

ňajúci volebný obvod č. 4 s počtom 

4 poslancov  
 

uznesením č. 10   schválilo  

zloženie komisií mestského zastupi-

teľstva z radov poslancov s tým, že 

Ing. Róbert Lifka bol zaradený aj do 
komisie životného prostredia, dopravy 

a investícií 
 

uznesením č. 11   zvolilo  

a) predsedov komisií mestského zas-

tupiteľstva nasledovne : 
1. MUDr. Ľubomíra Sámela – ko-

misia finančná a majetková 

2. RNDr. Jozefa Mertana – komisia 

životného  prostredia, dopravy 
a investícií 

3. Eduarda Hartmanna – komisia 
školstva, športu a mládeže 

4. Gabrielu Hubinskú – komisia 

sociálnych vecí  
5.  PhDr. Mariána  Kvasničku  – 

komisia kultúry 

b) členov mestskej rady : 

1. MUDr. Ľubomíra Sámela – pred-

sedu komisie finančnej a majet-
kovej  

2. RNDr. Jozefa Mertana – pred-
sedu komisie životného pros-

tredia, dopravy a investícií  
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3. Eduarda Hartmanna – predsedu 

komisie školstva, športu a mlá-

deže  
4. Gabrielu Hubinskú   – predsedu 

komisie sociálnych vecí 
5. PhDr. Mariána Kvasničku  pred-

sedu komisie kultúry  

6. Tomáša Vaňu  –  zástupcu   pri-
mátora 

7. Janku Fabovú – poslankyňu dl-
hodobo plne uvoľnenú na výkon 

funkcie  

 
uznesením č. 12 schválilo  

harmonogram zasadnutí Mestskej 
rady v Trenčíne na rok 2007  

 

 

 

uznesenia z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 19.04.2007 

 

uznesením č. 26 schválilo  

vyňatie Materskej školy Trenčín, 

Orechovská ulica zo správy Škol-
ských zariadení mesta Trenčín, 

m.r.o. 

 
uznesením č. 31 schválilo 

Zmluvy o spolupráci pri zabezpeče-
ní činnosti ArtKina Metro a Zmlu-

vy o výpožičke medzi Mestom 
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Trenčín a občianskym združením 

LampART. 

 
uznesením č. 32 schválilo  

odborníkov z radov občanov do 
komisií mestského zastupiteľstva 

nasledovne : 

1)  Komisia finančná a majetková  
Ing. Pavol Krištof 
Eva Drhová 

Ing. Milan Gonda 
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš 

Viliam Fraňo 

2) Komisia životného prostredia, 

dopravy a investícií : 

JUDr. Róbert Štefánik 
Jozef Bernáth 

Ing. Dušan Jasečko 

Ing. arch. Igor Lampart 
Ing. Ondrej Beracka 

3) Komisia školstva, športu a mlá-

deže : 

doc. Ing. Miroslav Mečár, PhD. 

Viliam Ružička 
PaedDr. Vlastimil Šimíček 

Štefan Gračka 
Ing. Oto Barborák, CSc. 

4) Komisia kultúry : 

Mgr. Viliam Poruban 
Vladimír Kočický 

Ing. Tomáš Slivka 
Dáša Bezáková 
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Ing. Peter Gašparovič 

5) Komisia sociálnych vecí : 

 Mária Cverenkárová 
 Ing. Teresa Pavlásková 

 MUDr. Eugen Szép, CSc. 
 PhDr. Alena Laborecká 

 Ing. Gustáv Teker 

 

uznesenia zo  4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 19.06.2007  

 

uznesením č. 65 schválilo  

zmenu Štatútu mesta Trenčín po-
dľa predloženého návrhu 

 
uznesením č. 68 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 2/2007 o určení 
názvov ulíc a verejného priestran-

stva v mestskej časti Stred 

 

uznesením č. 69 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín  č. 3/2007, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2005 

o miestnych daniach a miestnom  

poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

 
uznesením č. 71 schválilo  

delegovanie poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne do rád 
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škôl,  školských zariadení a mest-

skej školskej rady 

 

  

uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 28.06.2007 

 
uznesením č. 73 schválilo  

použitie rezervného fondu a zmenu 

rozpočtu na rok 2007 
  

 

uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 19.07.2007 

 
uznesením č. 79 schválilo  

Zmluvu o spolupráci so spoločnos-
ťou CTP Invest SK, spol. s.r.o. 

 

 
 

uznesenia z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 23.08.2007 

 

uznesením č. 103 schválilo  

Zmluvu o výpožičke medzi požičia-

vateľom – Mesto Trenčín a vypo-
žičiavateľom – Fitness Gabrhel, 

s.r.o. na nehnuteľný majetok – časť 

budovy bývalej materskej školy na 
Ul. Osvienčimská v Trenčíne za 

účelom prevádzkovania centra pre 
seniorov, na dobu neurčitú. 
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uznesením č. 110 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 4/2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 
o poskytovaní opatrovateľskej služ-

by v byte občana a o úhradách za 

opatrovateľskú službu v byte obča-
na na území mesta Trenčín  

 
uznesením č. 111 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 5/2007 o rozsahu 
a podmienkach poskytovania so-

ciálnych služieb v zariadení opatro-
vateľskej služby m.r.o. Sociálne 

služby mesta Trenčín 

 
uznesením č. 112 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 7/2007, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2006 
- Zásady nakladania s finančnými 

prostriedkami Mesta Trenčín 

 

uznesením č. 113 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 8/2007, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2004 

o pravidlách času predaja v obcho-
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de a času prevádzky služieb na úze-

mí mesta Trenčíne 

 
uznesením č. 115 schválilo  

Svetelno-technickú mapu mesta 
Trenčín 

 

 

 

uznesenia zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 25.10.2007 

 

uznesením č. 139 schválilo  

Zmluvu o výpožičke medzi poži-
čiavateľom – Mestské hospodárstvo 

a správa lesov, m.r.o. Trenčín, 
Soblahovská ul. 65, Trenčín a vypo-

žičiavateľom – Diecézna charita v 

Nitre na nebytové priestory nachá-
dzajúce sa v areáli Ul. Soblahovská 

č. 65 v Trenčíne o celkovej výmere 
356,60 m

2
, za účelom prevádz-

kovania činnosti vypožičiavateľa 

a budú využívané výlučne ako níz-
koprahová nocľaháreň, útulok 

a denné azylové centrum pre obča-
nov bez prístrešia, na dobu určitú 

od 01.11.2007 do 31.08.2008.   

 
uznesením č. 150 schválilo  

a) Cenový výmer mesta Trenčín č. 
1/2007, ktorý stanovuje maxi-

málne tarify pre mestskú pra-
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videlnú dopravu osôb v meste 

Trenčín s účinnosťou od 1. no-

vembra 2007 

b) Cenník mestskej hromadnej do-

pravy pred dopravcu SAD, 
Trenčín a. s, ktorým sa stanovujú 

ceny cestovného a dovozného 

v mestskej hromadnej doprave 
Trenčín s účinnosťou od 1. no-

vembra 2007. 
 

uznesením č. 152 schválilo  

Zásady vydávania všeobecne záväz-
ných nariadení a vnútorných noriem 

mesta Trenčín  

 

uznesením č. 156 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie Mes-
ta Trenčín č. 8/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné naria-
denie Mesta Trenčín č. 5/2007 o roz-

sahu a podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb v zariadení opa-
trovateľskej služby v m.r.o. Sociálne 

služby mesta Trenčín 
 

uznesením č. 157 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie Mes-
ta Trenčín č. 9/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné naria-
denie Mesta Trenčín č. 4/2003 o pos-

kytovaní opatrovateľskej služby 

v byte občana a o úhradách za opa-
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trovateľskú službu v byte občana na 

území mesta Trenčín 

 
uznesením č. 158 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie Mes-
ta Trenčín č. 10/2007, ktorým sa me-

ní a dopĺňa Všeobecné záväzné na-

riadenie Mesta Trenčín č. 13/1998 – 
Trhový poriadok pre Trenčianske 

vianočné trhy 

 

uznesením č. 159 schválilo   

Koncepciu rozvoja Trenčína v oblas-
ti energetiky 

 
uznesením č. 160 schválilo  

menovanie odborníka z radov obča-

nov do Finančnej a majetkovej ko-
misie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Ing. Katarínu Róderovú 
namiesto Evy Drhovej, ktorá sa člen-

stva vzdala 

 
uznesením č. 161 schválilo  

zámer umiestnenia pamätnej tabule 
k 17. novembru 2007 na Mierovom 

námestí, pripomínajúcu miesto 

a význam udalostí zo 17. novembra 
1989 
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uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 15.11.2007 

 

uznesením č. 186 schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenie Mes-

ta Trenčín č.15/2007 o poskytovaní 
prepravnej služby a o úhradách za 

prepravnú službu na území mesta 

Trenčín 

 

uznesením č. 191 schválilo  

Cenník služieb za dočasné parko-

vanie motorového vozidla na vy-

hradenom priestore verejného pries-
transtva 

 


