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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

účinné v roku 2012 
 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

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

služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012,  

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa ŠZ, ktoré sú 

zriadené na území Mesta Trenčín na kalendárny rok  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012,  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012,  

o určení názvu ulice Hroznová v mestskej časti Západ,  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 „Zá-

sady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012,  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012,  

o určení názvu ulice „Na kameni“ v mestskej časti Sever 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 „Zása-

dy nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín“ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

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

služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012,  

o určení názvov ulíc v mestskej časti Sever – „Rovná“ 

a Západ – „Jána Prháčka“ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času pre-

vádzky služieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012,  

o Územnom pláne Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011,  

o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011,  

o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečistenia 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011,  

o určení názvu verejného priestranstva „Námestie svätej 

rodiny“ v mestskej časti Juh 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 13/2008, ktorý sa určuje výška mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojenou s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011,  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky slu-

žieb na území Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

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

služby  v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trenčín 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011,  

o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách 

za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach 

- 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 pred-

pisov 

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

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

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

č. 4/2004 o odpadoch 

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

č. 7/2004 o dodržiavaní 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 službách a úhradách za sociálne 

služby 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 ur-

čovaní cien za prenájom nebytových priestorov a výške 

úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta 

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 užívanie 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 

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
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/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
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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 službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 

o Mestskej polícii v Trenčíne  

-  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. 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 pla-

gátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane 

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  
 

 

 

 

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/0000120424/vzn4_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120424/vzn4_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
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120538/vzn21_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120538/vzn21_2008.pdf
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
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-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie po-

vinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008, ktorým sa me-

nia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v sú-

vislosti so zavedením meny euro 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 

Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín, 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008, ktorým sa urču-

je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákla-

dov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 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 mes-

ta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2004 o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2007 

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/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/0000120582/vzn13_2008.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/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
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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 

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 „Hviezdova“, „Ku Štvrtiam“, 

„Šťastná“, „Vojtecha Zamarovského“ a verejného prie-

stranstva „Mariánske námestie“, 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 mes-

ta  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2006 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré 

všeobecne záväzné nariadenia 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 

O používaní a ochrane mestských symbolov 

 

 

 

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
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/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
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Tren-

čín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006 

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

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

ciálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 

o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny 

primátora a Čestných pôct mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2005 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2004 o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 

 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turis-

tických 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 Ko-

márky 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 

 O dodržiavaní 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/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/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/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. 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 - Južná ulica 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 

O podmienkach držania 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 príležitostné 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 

Družba 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/1998 

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/1997 

O premávke na pozemných komunikáciách na území mesta 

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
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
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- 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/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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Uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne v roku 2013 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 16. februára 2012 

Uznesenie č. 343 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 berie na vedomie 
Informáciu o základných finančných 

ukazovateľoch Mesta Trenčín k 

31.12.2011. 

Uznesenie č. 344 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

útvaru hlavného kontrolóra Mesta Tren-

čín za 

2. polrok 2011. 

Uznesenie č. 354 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

výpožičku nehnuteľnosti – nebytových 

priestorov kina Hviezda o výmere 

127,69 m2 pre Základnú umeleckú školu 

Karola Pádivého, ktoré budú využívané 

vyplývajúce z činnosti umeleckej školy 

na dobu neurčitú. 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 19. apríla 2012 

Uznesením č. 361 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 berie na vedomie 
informáciu o finančnej situácii Mesta 

Trenčín k 29.02.2012 

Uznesením č. 438 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-

väzné nariadenie č. 6/2011 „o pravidlách 

predaja v obchode a času predaja služieb 

na území mesta Trenčín“ 

Uznesením č. 439 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 

o určení názvu ulice v mestskej časti Se-

ver –Ulica  Rovná  a v ulica v mestskej 

časti Západ – Ulica Jána Prháčka 

Uznesením č. 440 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

novelizáciu Štatútu Mesta Trenčín 

podľa predloženého návrhu 

Uznesením č. 441 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne návr-

hu na uzatvorenie dohody o vzájomnom 

zápočte pohľadávok a uznanie dlhu me-

dzi Mestom Trenčín a HK Dukla Tren-

čín a.s. 

schvaľuje 

1. stavebné úpravy vykonané HK Dukla 

Trenčín a.s. na objekte Zimného štadióna 
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Pavla Demitru v Trenčíne definované 

znaleckom posudkom č. 63/2011 vypra-

covaný Ing. Jozefom Prekopom  

2. uzavretie dohody o vzájomnom zápočte 

pohľadávok a uznanie dlhu medzi Mes-

tom Trenčín a HK Dukla Trenčín a.s., 

ktorá tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 

Uznesením č. 443 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

Správu o činnosti Mestskej polície 

v Trenčíne a o stave verejného poriadku 

v mesta Trenčín za rok 2011 

Uznesením č. 443 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

berie na vedomie 

správu o činnosti Zboru pre občianske 

záležitosti v Trenčíne za rok 2011 
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Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 29. mája 2012  

Uznesením č. 445 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

berie na vedomie 

informáciu o podanom podnete prokurá-

torovi na preskúmanie zákonnosti uzne-

senia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 268 zo dňa 20,10.2011 

a o výsledkoch podnetu 

Uznesením č. 446 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

novelizáciu Zásad hospodárenia nakla-

dania s majetkom mesta Trenčín 

Uznesením č. 452 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

vyhlásenie a vykonanie verejného obsta-

rávania – podlimitnej zákazky „Digitali-

zácia Artkina Metro Trenčín“, predme-

tom ktorej je dodanie komponentov na 

digitalizáciu Artkina Metro v Trenčíne 

ako verejný obstarávateľ v maximálnej 

hodnote 45.000 eúr bez DPH 

Uznesením č. 453 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 

o sociálnych službách a úhradách za po-

skytovanie sociálne služby  zriaďovateľ-

skej pôsobnosti mesta Trenčín 
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Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 14. júna 2012  

Uznesením č. 455 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

novelizáciu Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
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Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, 

konaného dňa 30. júla 2012  

Uznesením č. 536  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 nevyslovuje dôveru  
 viceprimátorke Mgr. Renáte Kaščáko-

vej za doterajšiu činnosť od jej vymeno-

vania do funkcie. 

Uznesením č. 537 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

A)  schválilo 

zmenu programového rozpočtu Mes-

ta Trenčín na rok 2012  

 B)   schválilo  

 uzatvorenie zmluvy o spolupráci 

medzi Mestom Trenčín a Hokejo-

vým klubom Dukla Trenčín, a.s., na 

základe ktorej: 

  - bude Hokejový klub Dukla Tren-

čín, a.s. v sezóne 2012/2013 vyví-

jať aktivity smerujúce k šíreniu 

dobrého mena Mesta Trenčín, k 

podpore hokeja a športu; 

 -  bude Mesto Trenčín spolupracovať 

pri podpore týchto aktivít a záro-

veň poskytne Hokejovému klubu 

Dukla Trenčín, a.s. v roku 2012 

sumu vo výške 70.000,- eúr. 

Uznesením č. 543 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 schválilo 

prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 

Mesta Trenčín je objekt Základnej školy 
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na Ulici 1. mája č. 9 v Trenčíne, súp. č. 

169. v k.ú. Trenčín, nachádzajúceho sa 

na pozemku C-KN parc. č. 339/1, 2, 6, 

317/1 pre Rímskokatolícku cirkev Bis-

kupstvo Nitra, za účelom výchovy a 

vzdelávania, ktoré poskytujú cirkevné 

školy alebo školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je nájomca, na dobu 10 

rokov, súčinnosťou odo dňa nasledujú-

ceho po dni. v ktorom bude zmluva zve-

rejnená v zmysle § 47a ods. 1 Občian-

skeho zákonníka, za cenu nájmu 1,- euro 

ročne s výnimkou bytu nachádzajúceho 

sa na prízemí objektu základnej školy, 

ktorý je v nájme Ing. Mariana Matušku 

na základe zmluvy o nájme bytu zo dňa 

18.11.1997. 
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Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 21. septembra 2012  

Uznesením č. 558  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

vyjadruje 

podporu snahám Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka pri zachovaní jej 

pôvodného názvu. Vnímame, že zacho-

vanie názvu bude na prospech univerzity 

a rozvoja krajského mesta Trenčín 

Uznesením č. 559  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 

o určení názvu ulice v mestskej časti Se-

ver Ulica „Na kameni“  

Uznesením č. 559  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

novelizáciu Zásad odmeňovania poslan-

cov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

Uznesením č. 572  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

predaj nehnuteľnosti – pozemku pre 

Gréckokatolícku cirkev farnosť Trenčín 

na výstavbu nového gréckokatolíckeho 

chrámu za 35.000 eúr 

Uznesením č. 605  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov – horá-

reň v Soblahove, vo vlastníctve Mesta 

Trenčín, v správe Mestského hospodár-

stva a správy lesov, m.r.o. Trenčín pre 

spoločnosť Autis za účelom prevádzko-



22 

 

vania „Trenčianskeho autistického cen-

tra“ 

Uznesením č. 615  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

zmenilo 

uznesenie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 1/2010, ktorým rozšírilo 

miesta vykonávania sobášnych obradov 

mimo sobášnej miestnosti: 

- v interiéri Trenčianskeho hradu: Delo-

vá bašta, Barborin palác 

- v exteriéri Trenčianskeho hradu: hrad-

né nádvorie 

- v interiéri hotela Elizabeth 
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Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, 

konaného dňa 29. novembra 2012  

Uznesením č. 617 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

1) berie na vedomie 

a) zánik mandátu poslankyne Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne 

Mgr. Renáty Kaščákovej vo vo-

lebnom obvode č. 3 písomným 

vzdaním sa mandátu zo dňa 

15.11.2012 s účinnosťou  dňom 

15.11.2012 

b) zánik mandátu poslanca Mestské-

ho zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. 

Ladislava Pavlíka vo volebnom 

obvode č. 4 písomným vzdaním sa 

mandátu zo dňa 15.11.2012 s účin-

nosťou  dňom 15.11.2012 

2) vyhlasuje  
a) nastúpenie náhradníka JUDr. Ri-

charda Hulína na uvoľnený man-

dát poslanca Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne vo volebnom ob-

vode č. 3 

b) nastúpenie náhradníka Mgr. Bc. 

Josefa Kolářa na uvoľnený man-

dát poslanca Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne vo volebnom ob-

vode č. 4 

3) konštatuje, že: 

a) JUDr. Richard Hulín sa stal pos-

lancom Mestského zastupiteľstva 
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v Trenčíne zložením predpísaného 

sľubu poslanca 

b) Mgr. Bc. Josef Kolář sa stal pos-

lancom Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne zložením predpísaného 

sľubu poslanca 

4) konštatuje 

a) začlenenie poslanca JUDr. Ri-

charda Hulína do Výboru mest-

skej časti Sever 

b) začlenenie poslanca Mgr. Bc. Jo-

sefa Kolářa do Výboru mestskej 

časti Západ 

Uznesením č. 646 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

menovalo 

Mgr. Ladislava Pavlíka do funkcie ria-

diteľa Sociálnych služieb Mesta Trenčín, 

m.r.o. dňom 1.decembra 2012 
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Uznesenia 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, 

konaného dňa 12. decembra 2012  

Uznesením č. 648 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

sa dištancuje 

od výrokov a názoru primátora mesta 

zrušiť úrad prezidenta 

Uznesením č. 649 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

a) vyhovuje 

protestu prokurátora proti článku 2 

ods. 2 písm.  c), čl. 4 ods. 8 a čl. 6 

ods. 4 a ods. 6 Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta č. 3/2002 „o pod-

mienkach držania psov“ 

b) odporúča 

primátorovi Mesta Trenčín, aby pove-

ril prednostu Mestského úradu v 

Trenčíne vypracovaním novelizácie 

Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta č. 3/2002 „o podmienkach dr-

žania psov v meste Trenčín“,  v kto-

rom sa napadnuté články všeobecne 

záväzného nariadenia nahradia usta-

noveniami v súlade so zákonom 

Uznesením č. 650 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

A) mení 

uznesenie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 32 zo dňa 10.03.2011 

v znení uznesenia č. 461, písm. A) 

zo dňa22.06.2012, ktoré po zmene 

znie nasledovne: 
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1) členovia stálych komisií mest-

ského zastupiteľstva z radov pos-

lancov: 

Komisia finančná a majetková 

- Bc. Tomáš Vaňo 

- Ing. Pavol Kubečka 

- Mgr. Rastislav Kudla 

- Martin Barčák 

- JUDr. Richard Hulín 

Komisia životného prostredia, 

dopravy, investícií  a územného 

plánovania 

- Vladimír Gavenda 

- Ing. Emil Košút 

- Ing. Peter Gašparovič  

- Patrik Burian 

- Ing. Michal Urbánek 

Komisia školstva 

- doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 

- Ing. Mário Krist 

- JUDr. Ján Kanaba 

Komisia mládeže a športu 

- PaedDr. Daniel Beníček 

- František Koronczi 

- Patrik Žák 

Komisia sociálnych vecí 

a verejného poriadku 

- MUDr. Stanislav Pastva 

- Ing. Róbert Lifka 

- JUDr. Milan Kováčik 

- Eduard Hartman 
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Komisia kultúry a cestovného 

ruchu 

- Dušan Paška 

- Ján Babič 

- Branislav Zubričaňák 

- PhDr. Leo Kužela 

- Mgr. Bc. Josef Kolář 

2) predsedovia stálych komisií 

mestského zastupiteľstva 

- Ing. Pavol Kubečka, predse-

da finančnej a majetkovej 

komisie 

- Ing. Emil Košút, predseda 

komisie životného prostredia, 

dopravy, investícií a územ-

ného plánovania 

- doc. Ing. Oto Barborák, 

CSc. predseda komisie škol-

stva 

- PaedDr. Daniel Beníček, 

predseda komisie mládeže a 

športu 

- MUDr. Stanislav Pastva, 

predseda komisie sociálnych 

vecí a verejného poriadku 

- Ján Babič, predseda komisie 

kultúry a cestovného ruchu 

B) zriaďuje  

Mestskú radu v Trenčíne v tomto 

zložení: 

- zástupcovia primátora 

- poslanci - Ing. Pavol Kubečka, 

Ing. Emil Košút, doc. Ing. Oto 
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Barborák, CSc., PaedDr. Da-

niel Beníček, MUDr. Stanislav 

Pastva, Ján Babič. 

Uznesením č. 650 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

A) mení 

uznesenie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 35 zo dňa 10.03.2011 

v zložení delegovaných zástupcov 

v základných a materských školách 

takto: 

- Základná škola Trenčín, Kubran-

ská - JUDr. Richard Hulín, Ing. 

Mário Krist, Ing. Róbert Lifka, 

Mgr. Rastislav Kudla 

- Materská škola Trenčín, M. Tur-

kovej - JUDr. Richard Hulín, 

František Koronczi 
- Základná škola Trenčín, Veľkomo-

ravská  - Martin Barčák, Mgr. 

Bc. Josef Kolář, Bc. Tomáš Va-

ňo, Patrik Burian 

- Základná škola Trenčín, Na doli-

nách - Martin Barčák, Mgr. Bc. 

Josef Kolář, Bc. Tomáš Vaňo, 

Patrik Burian 
- Materská škola Trenčín Ul. Pri 

parku – Martin Barčák, Mgr. Bc. 

Josef Kolář, 

- Základná umelecká škola K. Pádi-

vého – Ján Babič, JUDr. Richard 

Hulín, MUDr. Stanislav Pastva, 

Mgr. Rastislav Kudla 
 



29 

 

Uznesením č. 683 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

1) Územný plán mesta Trenčín – grafic-

ká a textová časť, vrátanie záväznej 

časti 

2) Vyhodnotenie stanovísk 

a pripomienok uplatnených pri prero-

kovaní Návrhu Územného plánu mes-

ta Trenčín 

3) Všeobecne záväzné nariadenie 

č.1/2012, o Územnom pláne mesta 

Trenčín 

Uznesením č. 683 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

berie na vedomie 

návrh riešenia statickej dopravy v meste 

Trenčín 

Uznesením č. 683 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 

o určení názvu ulice Hroznova 

v mestskej časti Západ 

 

 

 

 

 


