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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

účinné v roku 2010 
 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 

o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných 

zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších 

predpisov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne 

referendum) 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2002 o podmienkach drţania psov v meste Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných a turis-

tických podujatiach 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 20/2008 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania 

letných terás na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 
o dotáciách na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Mesta  Trenčín na kalendárny rok 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
o určení názvov ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej 

časti Západ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulica Na Zagorke 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulica Pod lesoparkom 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulica Kňaţské 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulice Slivková a Šafránková 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2004 o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 17/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 12/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7/2004 o dodrţiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 

-   Všeobecne záväzné nariadenie  č. 11/2009 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7/2009 o sociálnych sluţbách a úhradách za sociálne 

sluţby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 14/2008 Zásady hosp. s byt. fondom vo vlastníctve mesta 

Trenčín, Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o 

určovaní cien za prenájom nebytových priestorov a výške 

úhrad za dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve mesta 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135758/vzn11_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135758/vzn11_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135758/vzn11_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
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Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 o 

zmluvných prevodoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve Mesta Trenčín a Všeobecne záväzné naria-

denie č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 

dočasné uţívanie pozemkov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspev-

kov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 

Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 

o sociálnych sluţbách a úhradách za sociálne sluţby v 

zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 

o Mestskej polícii v Trenčíne  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 

o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na 

území mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 

o miestnom referende 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135752/vzn7_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135752/vzn7_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000126110/vzn6_2009_zv.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120428/VZN5_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120424/vzn4_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120424/vzn4_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120420/VZN%203_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120538/vzn21_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120538/vzn21_2008.pdf
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plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kam-

pane na území mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2008 

 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás 

na území mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/ 2008 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín /ÚPN 

SÚ Trenčín/ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008 

 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhod-

nutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy 

a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné 

nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 

Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín, 

ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie      

č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000147446/vzn20_2008_uplneznenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000147446/vzn20_2008_uplneznenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120546/vzn19_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120546/vzn19_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120546/vzn19_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120550/vzn18_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120550/vzn18_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120550/vzn18_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120550/vzn18_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000157424/vzn17_2008_uprava.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000157424/vzn17_2008_uprava.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120594/vzn16_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120594/vzn16_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120594/vzn16_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120590/vzn15_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120590/vzn15_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135228/vzn14_2008_uz.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120582/vzn13_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120582/vzn13_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120582/vzn13_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135856/VZN%2011_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135856/VZN%2011_2008.pdf
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priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 

dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, špor-

tových a turistických podujatiach  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 

o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít 

na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 

mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2004 o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 

o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné 

uţívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2007 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Trenčín č.7/2003 o zmluvných prevodoch majetku 

mesta  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 13/1998 Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120570/vzn10_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120570/vzn10_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120570/vzn10_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120614/vzn5_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120614/vzn5_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120614/vzn5_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120610/vzn4_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120610/vzn4_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120610/vzn4_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135834/vzn1_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135834/vzn1_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135232/vzn14_2007_uz.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135808/vzn13_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135808/vzn13_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135808/vzn13_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135798/vzn10_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135798/vzn10_2007.pdf
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ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 

o určení názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej 

časti Stred 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2006 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2004 o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2006 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 

mesta  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2006 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

sluţieb na trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré 

všeobecne záväzné nariadenia 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 

O pouţívaní a ochrane mestských symbolov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta 

Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006 

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135794/vzn7_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135794/vzn7_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135794/vzn7_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135790/vzn2_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135790/vzn2_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135702/vzn16_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135702/vzn16_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135694/vzn12_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135694/vzn12_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135694/vzn12_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135686/vzn11_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135686/vzn11_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135686/vzn11_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135686/vzn11_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135690/VZN%2009_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135682/vzn8_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135682/vzn8_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 

o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny 

primátora a Čestných pôct mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2005 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2004 o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 

 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a 

turistických podujatiach 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 

 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a 

iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2005 

 O určení názvu ulice v mestskej časti Stred – Ul. Pod 

Komárky 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 

 O dodrţiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 

 Ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 

 O určení školských obvodov na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 

 O odpadoch 

 

 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135660/VZN%2004_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135660/VZN%2004_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135650/vzn1_2006_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135650/vzn1_2006_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135404/vzn11_2005.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135404/vzn11_2005.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000147452/vzn4_2005_uplneznenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000147452/vzn4_2005_uplneznenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135392/VZN%2003_2005.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135392/VZN%2003_2005.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135392/VZN%2003_2005.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135382/vzn1_2005.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135382/vzn1_2005.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138324/vzn7_2004_uplneznenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135348/vzn6_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135348/vzn6_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135344/vzn5_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138328/vzn4_2004_uplneznenie.pdf
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 

 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

sluţieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 

 O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 

 O určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul.                        

K mlyniskám 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003 

O určení názvu ulice v mestskej časti JUH - Juţná ulica 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 

O podmienkach drţania psov v meste Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2000 

O ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými 

zdrojmi znečistenia 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1999 

O územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/1988 

Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/1998 

Trhový poriadok pre príleţitostné trhy na Farskej ulici a 

Mierovom nám. 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/1998 

Trhový poriadok pre trhovisko č.3 pri Nákupnom stredisku 

Úspech 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1998 

Trhový poriadok pre trhovisko č. 4 pri Nákupnom stredisku 

Rozkvet 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/1998 

Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri Nákupnom stredisku 

Druţba 

 

 

 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135336/VZN%2003_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135336/VZN%2003_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135444/vzn07_2003.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017284/VZN_06_2003.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017284/VZN_06_2003.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017292/VZN_03_2003.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000150374/vzn3_2002_uplneznenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135316/vzn2_2000_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135316/vzn2_2000_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017324/VZN_02_1999.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133384/VZN%2013_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017356/VZN_12_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017356/VZN_12_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017364/VZN_10_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017364/VZN_10_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017332/VZN_08_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017332/VZN_08_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133380/vzn7_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133380/vzn7_1998.pdf
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- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/1998 

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na 

trhových miestach 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/1997 

O premávke na pozemných komunikáciách na území mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/1994 

Domový poriadok mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/1991 

Štatút zelene 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/1991 

 Štatút mestskej pamiatkovej rezervácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133376/vzn5_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133376/vzn5_1998.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120432/vzn3_1997_uplne%20znenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133372/VZN%2002_1994.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017384/VZN_07_1991.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017388/VZN_04_1991.pdf
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U z n e s e n i a 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 25. februára 2010 na 

Mestskom úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 582  schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 1/2010 „Prevádzkový poria-

dok pohrebísk mesta Trenčín“ 

uznesenie č. 583  vzalo na vedomie 

 Správu o činnosti Zboru pre ob-

čianske záleţitosti za rok 2009. 

uznesenie č. 584 zvolilo prísediacich Okresného súdu v 

Trenčíne pre volebné obdobie 

rokov 2010 – 2013 : 

  1) Výbor mestskej časti sever : 
  Ján Babič 

 Janka Fabová 

 Bc. Elena Gabajová 

 Vladimír Gaţo 

 Anna Pappová 

 Júlia Spustová 

 Ing. Vladimír Šamko 

 Ing. Veronika Závodská 

 Mgr. Hana Gallová 

 Ing. Mária Ondrušková 

 JUDr. Martin Smolka 

2) Výbor mestskej časti západ : 

Anna Botková 

Anna Macháčková 

Mgr. František Országh 

Ing. Igor Polaško 

Helena Vaclachová 



14 

 

Lenka Zápotočná 

Dagmar Porubanová 

Viliam Ţák 

  3) Výbor mestskej časti stred : 

Marián Čák 

Helena Hederová 

Heide Jačková 

Ing. Anna Merdaa 

PhDr. Edita Ondrišková 

Boţena Podmanická 

Ing. Karol Špaček 

Mgr. Silvia Kozinková 

JUDr. Dagmar Horňáková 

  4) Výbor mestskej časti Juh : 

Miroslav Galbavý 

Mgr. Gabriel Chromiak 

Marta Košíková 

PhDr. Alena Laborecká 

Ing. Jozef Majerík 

Helena Piknová 

Bc. Mária Snopková 

Mgr. Petr Vojtěch 

Eva Drhová 

Alena Machálková 

uznesenie č. 585 schválilo k návrhu výberu projektov zo 

,,Zásobníka prioritných projek-

tov mesta Trenčín s výhľadom 

na programovacie obdobie 2007 

– 2013“ na predloţenie ţiadostí 

o NFP financovaných zo štruk-

turálnych fondov : 
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a) predloţenie ţiadosti o NFP v 

rámci   výzvy ROP-2.1c-

2010/02 ROP za účelom 

realizácie projektov: 

1.Výstavba nového zariade-

nia pre seniorov v Tren-

číne pri celkových opráv-

nených výdavkoch 

1.992.452 eúr. 

2.Výstavba nového zariade-

nia opatrovateľskej služby 

v Trenčíne pri celkových 

oprávnených výdavkoch 

projektu 3.319.342,46 eúr, 

ktoré sú realizované pre 

Mesto Trenčín a ktorého 

ciele sú v súlade s platným 

územným plánom Mesta 

Trenčín a platným Progra-

mom hospodárskeho roz-

voja a sociálneho rozvoja 

Mesta Trenčín a jeho stred-

nodobými prioritami; 

b) zabezpečenie realizácie pro-

jektov po schválení ţiadosti 

o NFP; 

c) financovanie projektov vo 

výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na 

projekt t.j.: 

1.vo výške 99.623 eúr pre 

projekt „Výstavba nového 
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Zariadenia pre seniorov 

v Trenčíne“  

 2.vo výške 165 968 eúr pre 

projekt „Výstavba nového 

zariadenia 

opatrovateľskej služby v 

Trenčíne“ 

uznesenie č. 586 schválilo zmenu zriaďovacích listín škôl a 

školských zariadení v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 

 

Uznesenia 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 29. apríla 2010 na Mestskom úrade v 

Trenčíne 

 

uznesenie č. 603 schválilo  výpožičku nehnuteľného majet-

ku vo vlastníctve Mesta Trenčín 

– objekt kultúrneho strediska 

Zlatovce so súp. č. 495 na Ul. 

Hlavná v Trenčíne, pozemky 

parc. č. 794 zast.pl. o výmere 

1460 m2 a parc. č. 795 zast.pl. o 

výmere 1267 m2, k. ú. Han-

zlíková, pre občianske zdruţenie 

Občania pre Trenčín, Bavl-

nárska 5, Trenčín, ktorý bude 

vyuţívaný na účely vyplývajúce 

z činnosti zdruţenia, najmä us-

poradúvanie kultúrnych, spolo-
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čenských a osvetových podujatí, 

na dobu neurčitú od 01.05.2010 

uznesenie č. 605 schválilo 1)Záverečný účet Mesta Trenčín 

za rok 2009 bez výhrad 

  2)Rozdelenie hospodárskeho 

výsledku Mesta Trenčín za rok 

2009 

uznesenie č. 608 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 3/2010, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecné záväzné na-

riadenie č. 4/2005 o verejných 

kultúrnych, telovýchovných, 

športových a turistických podu-

jatiach. 

uznesenie č. 611 berie na vedomie   

  Správu o činnosti Školského 

úradu v Trenčíne za školský rok 

2009/2010. 

uznesenie č. 612 schválilo vstup Mesta Trenčín do Aso-

ciácie Európskej siete miest 

mieru, 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 27. mája 2010 na Mestskom úrade 

v Trenčíne 
 

uznesenie č. 614 berie na vedomie  

  Súborné stanovisko ku Konceptu 

Územného plánu sídelného útva-

ru mesta Trenčín, pozostávajúce 

z Textovej časti a Vyhodnotenia 

pripomienok v zmysle vyššie 

uvedeného zákona, usporiada-

ných v troch tabuľkových sú-

boroch. 

uznesenie č. 625 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 4/2010, ktorým sa mení a do-

pĺňa Všeobecne záväzné naria-

denie č. 6/2008 o povoľovaní 

reklamných, propagačných a 

informačných zariadení na území 

mesta Trenčín. 
 

 

 

 

Uznesenia 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 1. júla 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 628  schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Mesta Trenčín na 

druhý polrok 2010 
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uznesenie č. 637  vzalo na vedomie  

  informáciu o rezignácii MUDr. 

Sámela na post predsedu finan-

čnej a majetkovej komisie a 

voľbe nového predsedu finančnej 

a majetkovej komisie  

 odvolalo poslanca mestského zastupiteľ-

stva Ing. Igora Kvasnicu, PhD. 

z komisie ţivotného prostredia, 

dopravy a investícií  

 schválilo a) zloţenie komisie ţivotného 

prostredia, dopravy a inves-

tícií z radov poslancov :  

     - RNDr. Jozef Mertan – 

predseda  

     -  Martin Barčák  

     -  Ing. Ján Bezák  

     -  Ing. Dušan Gálik  

     -  JUDr. Ján Kanaba  

 b) zloţenie komisie finančnej 

a majetkovej z radov poslan-

cov nasledovne:  

- MUDr. Ľubomír Sámel  

- Ľubomír Dobiaš  

- Vladimír Gavenda  

- Ing. Ján Krátky  

- Ing. Róbert Lifka  

- Vladimír Poruban  

- Ing. Igor Kvasnica, PhD.  

 zvolilo a) Ing. Igora Kvasnicu, PhD. 

za predsedu finančnej a ma-

jetkovej komisie  
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 b) Ing. Igora Kvasnicu, PhD. 

za člena mestskej rady  

uznesenie č. 638  schválilo a) odvolanie predsedu dozornej 

rady spoločnosti Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a.s. 

RNDr. Jozefa Mertana a 

člena dozornej rady JUDr. 

Jána Kanabu  
  b) menovanie zástupcov Mesta 

Trenčín do dozornej rady 

spoločnosti Trenčianska par-

kovacia spoločnosť, a.s. :  

  - RNDr. Jozef Mertan, pred-

seda 

-  Ing. Igor Kvasnica, PhD.  
   -  JUDr. Ján Kanaba  

uznesenie č. 640  schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 6/2010, ktorým sa mení a do-

pĺňa Všeobecné záväzné naria-

denie č. 2/2009 o hlasovaní oby-

vateľov mesta Trenčín (miestne 

referendum).  

uznesenie č. 646  súhlasí so zriadením Súkromnej mater-

skej školy Slimáčik, Pod So-

kolice 1.  

uznesenie č. 654  určilo 1) v meste Trenčín 25 poslancov 

pre voľby do orgánov samo-

správy obce, ktoré sa usku-

točnia dňa 27. novembra 2010  

  2) v meste Trenčín 4 volebné 

obvody pre voľby do orgánov 

samosprávy obce, ktoré sa 
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uskutočnia dňa 27. novembra 

2010, s týmto počtom pos-

lancov :  

 - volebný obvod č. 1 – Stred, 

Dlhé Hony, Noviny, Bisku-

pice – 6 poslancov  

 -  volebný obvod  č. 2 – Juh:  

7 poslancov,  

   -  volebný obvod č. 3 – Sihoť, 

Opatová, Pod Sokolice, Ku-

bra, Kubrica – 8 poslancov  

   - volený obvod č. 4 – Zá-

mostie, Zlatovce, Istebník, 

Orechové, Záblatie – 4 pos-

lanci  

 

uznesenie č. 656  neschválilo Vrátenie finančných pros-

triedkov Televízii Trenčín.  

 

 

 

 

Uznesenia 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 15. novembra 2010 na Mestskom úrade v 

Trenčíne 

 

uznesenie č. 685 schválilo  zriadenie a prevádzkovanie 

nocľahárne, vytvorenie nízko-

prahového denného centra a 

terénnej sociálnej sluţby – 

streetworku Sociálnymi sluţ-

bami Mesta Trenčín, m.r.o., 
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uznesenie č. 689 schválilo vypovedanie zmluvy medzi 

Mestom Trenčín a IB 

Správcovskou s.r.o., ktorá 

bola schválená uznesením             

č. 262 z 26.06.2008 

 

 

 

 

Uznesenia 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 21. decembra 2010 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

uznesenie č. 1 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne : 

A/)    berie na vedomie : 

 1) informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obcí v meste Trenčín, ktoré sa uskutočnili dňa 27. 

novembra 2010   

 2) príhovor primátora. 

B)     konštatuje : 

1) novozvolený primátor mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček zloţil zákonom predpísaný sľub primátora 

mesta Trenčín 

2) novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne : 

Ján Babič, Doc. Ing. Oto Barborák CSc., Martin 

Barčák, PaedDr. Daniel Beníček, Patrik Burian, 

Ing. Peter Gašparovič, Vladimír Gavenda, Eduard 

Hartmann, JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Renáta 

Kaščáková, František Koronczi, Ing. Emil Košút, 

JUDr. Milan Kováčik, Ing. Mário Krist, Ing. Pavol 
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Kubečka, Mgr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Ku-

žela, Ing. Róbert Lifka, MUDr. Stanislav Pastva, 

Dušan Paška, Mgr. Ladislav Pavlík, Ing. Michal 

Urbánek, Bc. Tomáš Vaňo, Branislav Zubričaňák, 

Patrik Žák zloţili zákonom predpísaný sľub 

poslanca mestského zastupiteľstva. 

C)  schválilo : 

1) poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné 

obdobie, ktorými budú všetci  poslanci mestského 

zastupiteľstva; 

2) určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania 

sobášnych obradov, a to sobášnu sieň Mestského úradu 

v Trenčíne. Sobáše v sobášnej miestnosti sa konajú 

v polhodinových intervaloch. Sobáše vykonávajú 

sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ;  

3) uskutočňovanie sobášov v čase od 1. apríla do 30. 

septembra kalendárneho roka mimo sobášnej miestnosti, 

a to vo vnútorných priestoroch Trenčianskeho hradu – 

Delová bašta a Barborin palác a v exteriéri Tren-

čianskeho hradu – hradné nádvorie. Sobáše vykonávajú 

sobášiaci a matrikárka; 

4) určenie sobášneho dňa na sobotu v čase od 12,00 h do 

17,00 h vrátane; 

5) sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa 

konania sobáša budú zabezpečované v súlade so 

zákonom o matrikách. 
 

uznesenie č. 2 schválilo novelizáciu Rokovacieho poriadku 

Mestského  zastupiteľstva v Tren-

číne nasledovne :  

  - v článku 3 Rokovacieho poriadku 

mestského zastupiteľstva sa 

vypúšťajú odseky 7 a 8 bez ich 

nahradenia novým textom. 
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Novelizácia nadobudla účinnosť 

dňom jej schválenia. 

 

 

 

 

Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 28. decembra 2010 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

uznesenie č. 3   

1)   schválilo: 
 A) Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 

2010 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi  

 B) Prevod čiastky maximálne vo výške 531.798 eur z 

rezervného fondu do príjmov rozpočtu mesta Trenčín 

na rok 2010  

 C) Pouţitie hospodárskeho výsledku za rok 2009 vo výške 

795.143 eur a rezervného fondu maximálne vo výške 

531.798 eur na financovanie beţných a kapitálových 

výdavkov mesta Trenčín  

2)  ž i a d a  
hlavného kontrolóra Mesta Trenčín, aby vykonal kontrolu 

zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta 

Trenčín v roku 2010 a správu o výsledku tejto kontroly 

predloţil na najbliţšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne.  
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uznesenie č. 4  schválilo  zvýšenie kontokorentného úveru 

Mesta Trenčín od ČSOB, a.s. do 

výšky 4.000 tis. eur.  

uznesenie č. 5   poverilo  primátora mesta kontrolou krát-

kodobých záväzkov v termíne do 

najbliţšieho zasadnutia Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne.  

 


