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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

účinné v roku 2013 
 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013,  

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 

území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013,  

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 

č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013,  
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013,  
- ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013,  

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o 

premávke na pozemných komunikáciách na území mesta 

Trenčín v znení neskorších predpisov  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie               

č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, 

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie               

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

vých a turistických podujatiach 

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
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie       

č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostried-

kami Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                

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

prevádzky služieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                

č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

č. 3/2012 o podmienkach držania psov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, 

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás 

na území mesta Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012,  všeobecne 

záväzné nariadenie č. 11/2012 a všeobecne záväzné naria-

denie č. 14/2013 

- 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 v mestskej časti Západ 

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/0000135752/vzn7_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135752/vzn7_2009_2.pdf
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostried-

kami Mestom Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012, 

o určení názvu ulice v mestskej časti Sever 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie               

č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostried-

kami 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 zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, 

o určení názvov ulíc v mestskej časti Sever a v mestskej 

časti Západ 

- 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 (ÚPN Mesta Trenčín) s 

prílohami 

- 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 

 

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
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011, 

o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Juh 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

č. 13/2008, 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. 6/2011, 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb 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  

- 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 

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 držania psov v meste 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
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                

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

ristických podujatiach 

- 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 

- príloha – Ulica Na Zagorke  

- príloha – Ulica Pod lesoparkom  

- príloha – Ulica Kňažské  

- 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. 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 hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Trenčín, všeobecne záväzné nariadenie                       

č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových pries-

torov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo 

vlastníctve mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie 

č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 

 

 

 

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
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- 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 nariadenie 

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 

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. 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 

plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej 

kampane na území mesta Trenčín  

-   Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008, 

 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti 

rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, 

materskej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008, 

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/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/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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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  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008, 

 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. 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. 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/0000135228/vzn14_2008_uz.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135856/VZN%2011_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 a verejného priestranstva v mestskej 

časti Stred 

- 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 

služieb na trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré 

všeobecne záväzné nariadenia 

- 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 

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/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/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
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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 

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 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003, 

 O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003, 

 O určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul. K 

mlyniskám 

 

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
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
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- 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. 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/1994, 

Domový poriadok mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1991, 

Štatút zelene 

 

 

 

 

 

 

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/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
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133372/VZN%2002_1994.pdf
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 8. februára 2013 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 689  schválilo Koncepciu práce s mládežou na 

roky 2013 - 2020 

 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 21. februára 2013 na Mestskom úrade                     

v Trenčíne 

 

uznesenie č. 695 schválilo  Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 1/2013 o podmienkach zriaďo-

vania a prevádzkovania letných 

terás na území mesta Trenčín 

a ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie    

č. 12/2011 o určovaní cien za 

prenájom nehnuteľností vo vlast-

níctve Mesta Trenčín, Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 11/2012 

o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a 

Všeobecne záväzné nariadenie 

14/2008 o zásadách hospodáre-

nie s bytovým fondom vo vlast-

níctva Mesta Trenčín. 
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uznesenie č. 696 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 2/2013, ktorým sa mení a do-

pĺňa Všeobecne záväzné nariade-

nie č. 3/2012 o podmienkach 

držania psov v meste Trenčín 

uznesenie č. 706 schválilo predaj nehnuteľnosti v území 

priemyselnej zóny na Bratislav-

skej ulici pre firmu PrintAlliance 

AM s.r.o. Trenčín k.ú. Záblatie 

par. č.: 801/480 a 801/1/ za 

240.270 eúr za účelom výstavby 

výrobnej haly pre polygrafickú 

výrobu. 

uznesenie č. 756 berie na vedomie   

  Správu o činnosti Mestskej 

polície v Trenčíne a o stave 

verejného poriadku v meste 

Trenčín za rok 2012 

uznesenie č. 757 schválilo Akčný plán rozvoja práce s mlá-

dežou mesta Trenčín na rok 2013 

uznesenie č. 758 schválilo Štatút Fóra akčnej mládeže mes-

ta Trenčín 

uznesenie č. 760 schválilo prípravu a zostavenie „Vlasti-

vednej monografie mesta Tren-

čín“ – 3. diel a vykonanie krokov 

k naplneniu tohto zámeru 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 18. apríla 2013 na Mestskom úrade                       

v Trenčíne 
 

uznesenie č. 761 berie na vedomie  

  informáciu Ing. arch. Petra Gera 

o priebehu projektu „Trenčín si 

Ty“ 

uznesenie č. 762 berie na vedomie  

  informáciu Krajskej prokuratúry 

v Trenčíne a primátora mesta 

o priebehu vyšetrovania v súvis-

losti s podanými oznámeniami 

mesta Trenčín 

uznesenie č. 763 berie na vedomie  

informáciu primátora mesta 

o priebehu modernizácie želez- 

ničnej trate na úseku Zlatovce – 

Trenčianska Teplá 

uznesenie č. 766 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 3/2013, ktorým sa mení a do-

pĺňa Všeobecne záväzné nariade-

nie   č. 7/2012 o poskytovaní do-

tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

uznesenie č. 815 schvaľuje prenájom nebytových priestorov 

v zimnom štadióne P. Dmitru pre 

Hokejový klub Dukla Trenčín, 

ktorými sú posilovňa, rozcvičov-

ňa, zasadačka, miestnosť pre ča- 

someračov, miestnosť pre roz-
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hodcov, miestnosť brúsiarne 

miestnosť pre kopírovanie na 

dobu určitú od 1. apríla 2012 do 

31. marca 2013 za nájomné jed-

no euro počas prenajatého obdo-

bia. 

uznesenie č. 815 schvaľuje prenájom nebytových priestorov 

v zimnom štadióne P. Dmitru pre 

Kraso Trenčín, ktorými sú strie-

dačky, šatne tribúny, sociálne za-

riadenia a hľadisko na obdobie 

od 1. apríla 2012 do 31. marca 

2013 za nájomné 12,50 euro za 

každú začatú hodinu. 

uznesenie č. 825 schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obsta-

rávanie - podlimitnú zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác 

„Nový cintorín - Bočkove 

sady“, s predpokladanou hodno-

tou zákazky maximálne 

329.166,66 eúr bez DPH, ktorú 

vyhlási Mesto Trenčín ako ve-

rejný obstarávate a výsledkom 

ktorej bude uzavretie zmluvy o 

dielo. 

uznesenie č. 827 schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obsta-

rávanie - podprahovú zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác 

„Trhovisko pri Družbe Tren-

čín - prestrešenie", s predpo-

kladanou hodnotou zákazky ma-

ximálne 175.000.- eúr bez DPH, 



18 

 

ktorú vyhlási Mesto Trenčín, ako 

verejný obstarávate a výsledkom, 

ktorej bude uzavretie zmluvy 

o diele. 

 

 

 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 13. júna 2013 na Mestskom úrade                       

v Trenčíne 
 

uznesenie č. 837 schválilo Zásady odmeňovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva v  

Trenčíne zo dňa 13.06.2010 

s pripomienkou. 

 poveruje  poslancov na občianskych obra-

doch v rámci ZPOZ slávnost-

ného zápisu detí. na obradoch 

jubilejného sobáša, prípadne po-

hrebnom obrade odo dňa účin-

nosti tohto uznesenia, so schvá-

lenými pozmeňovacími návrhmi, 

ktoré sú zapracované v texte 

uznesenia. 

uznesenie č. 838 schvaľuje v nadväznosti na uznesenie                 

č. 556 zo dňa 17.12.2000 a vysú-

ťažené náklady na realizáciu 

projektu „Intenzifikácia ČOV, 

odkanalizovanie a zásobovanie 
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pitnou vodou v Trenčianskom 

regióne":  

a)  prevzatie záväzku Mesta 

Trenčín na zvýšenie zá-

kladného imania v spoločnosti 

Trenčianske vodárne a kana-

lizácie, a.s. vo forme upísania 

17 kusov kmeňových listin-

ných akcií na meno v nomi-

nálnej hodnote jednej akcie 

3400,- eúr a 4 kusy kme-

ňových listinných akcií na 

meno v nominálnej hodnote 

jednej akcie 34.- eúr spolu 

v sume zodpovedajúcej 

57.936.- eúr, pri a to peňaž-

ným vkladom do základného 

imania emitenta s nasledov-

nými podmienkami: hodnota 

prevzatého záväzku na zvý-

šenie základného imania upí-

saním akcií je 57 936,- eúr. 

uznesením č. 840  vyhovelo protestu prokurátora proti 

všeobecne záväzného naria-  

č. 6/2009 o Mestskej polícii v 

Trenčíne. 

uznesením č. 885 schválilo Všeobecne záväzné nariade-

nie  č. 6/2013, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie  č. 4/2005 o verej-

ných kultúrnych, telovýchov- 

ných, športových a turistic-



20 

 

kých podujatiach v zmysle 

preloženého návrhu. 

 

uznesením č. 886 berie na vedomie  

 Správu o činnosti Zboru pre 

občianske záležitosti za rok 

2012. 

uznesením č. 887 berie na vedomie 
 Informatívnu správu o výs-

ledku kontroly Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej 

republiky zameranej na kon-

trolu stavu verejných financií 

a majetku v meste Trenčín. 

uznesením č. 888 schválilo - Záverečný účet Mesta Tren- 

     čín za rok 2012  

- Rozdelenie hospodárskeho 

výsledku Mesta Trenčín za 

rok 2012  

uznesením č. 894 schválilo uzavretie Zmluvy o spolupráci 

medzi Mestom Trenčín a 

Železnicami Slovenskej repu-

bliky na modernizácii želez-

ničnej trate na úseku Nové 

Mesto nad Váhom – Púchov. 

uznesením č. 896 schválilo Všeobecne záväzné nariade-

nie  č. 4/2013, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie  č. 6/2011 o pravi-

dlách času predaja v obchode a 
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času prevádzku služieb na 

území mesta Trenčín. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 22. júla 2013 na Mestskom úrade                       

v Trenčíne 
 

uznesením č. 910 schválilo v súlade s § 3 ods. 6 zákona                    

č. 172/204 Z.z.   o prevode 

vlastníctva nehnuteľného ma- 

jetku vo vlastníctve Slovenskej 

republiky prijatie daru od 

Slovenskej republiky – Vojen-

ského Športového centra Dukla 

Banská Bystrica a to:  

 - administratívnej budovy súp. 

č. 393 s príslušenstvom (kana-

lizačná prípojka. NN prípojka, 

vstupné schody do budovy, 

plynová prípojka, komín) na-

chádzajúcej sa na pozemku    

C-KN parc.č. 1289/5 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 

984 m2. k. ú. Trenčín 

 - pozemku C-KN pare. 1289/5 

zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 984 m2, k. ú. Trenčín  
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 - budovy ( kuchynsko-jedálen-

ského bloku) súp. č. 3748 s 

príslušenstvom (kanalizačná 

prípojka, plynová prípojka) 

nachádzajúcej sa na pozemku 

C-KN parc.č. 1289/6 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 

726 m2, k.ú. Trenčín  

 - pozemku C-KN parc. č. 

1289/6 zastavané plochy a ná-

dvoria o výmere 726 m2, k. ú. 

Trenčín  

 - pozemku C-KN parc. č. 

1289/14 zastavané plochy ná- 

dvoria o výmere 2358 m2, k. ú. 

Trenčín  

 - pozemku C-KN parc. č. 

1289/15 zastavané plochy ná- 

dvoria o výmere 7 m2, k. ú. 

Trenčín za podmienky zria-

denia bezodplatného vecného 

bremena na pozemkoch v k. ú. 

Trenčín,  

 - C-KN parc. č. 1289/8 zasta-

vané plochy a nádvoria o 

výmere 608 m2 a 

 - C-KN" parc. č. 1289/1 

zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 4059 m2 a to v celom 

rozsahu.  

    Vecné bremeno spočíva v 

práve prechodu pešo a pre-

jazdu motorovými vozidlami 
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v prospech vlastníka nehnu-

teľností: 

- administratívnej budovy súp. 

č. 393 nachádzajúcej sa na 

pozemku C-KN parc. č. 1289/5 

zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 984 m2, k. ú. Trenčín  

- pozemku C-KN pare. 1289/5 

zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 984 m2, k. ú. Trenčín 

- budovy ( kuchynsko-jedálen-

ského bloku) súp. č. 3748 

nachádzajúcej sa na pozemku 

C- KN parc. č. 1289/6 zasta-

vané plochy a nádvoria o vý-

mere 726 m2, k. ú. Trenčín  

- pozemku C-KN parc. č. 

1289/6 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 726 m2,                 

k. ú. Trenčín  

- pozemku C-KN parc. č. 

1289/14 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 2358 m2,                

k. ú.  Trenčín  

- pozemku C-KN parc. č. 

1289/15 zastavané plochy ná-

dvoria o výmere 7 m2, k. ú. 

Trenčín, čím vzniká povinnosť 

zo strany povinného z vecného 

bremena umožniť každému 

vlastníkovi  nehnuteľností: 

- administratívnej budovy súp. 

č. 393 nachádzajúcej sa na po-



24 

 

zemku C-KN parc. č. 1289/5 

zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 984 m2, k.ú. Trenčín  

- pozemku C-KN pare. 1289/5 

zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 984 m2, k. ú. Trenčín  

- budovy (kuchynsko-jedálen-

ského bloku) súp. č. 3748 na- 

chádzajúcej sa na pozemku              

C-KN parc. č. 1289/6 zasta-

vané plochy a nádvoria o vý-

mere 726 m , k. ú. Trenčín  

- pozemku C-KN parc. č. 

1289/6 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 726 m2,                                      

k. ú. Trenčín  

- pozemku C-KN parc. č. 

1289/14 zastavané plochy ná- 

dvoria o výmere 2358 m2, k. ú. 

Trenčín  

- pozemku C-KN parc. č. 

1289/15 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 7 m2, k. ú. 

Trenčín, právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovými vozi-

dlami cez pozemky v k. ú. 

Trenčín, C-KN parc. č. 1289/8 

zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 608 m2 a C-KN parc. 

č. 1289/1 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 4059 m2. 

Vecné bremeno je spojené 

s vlastníctvom zaťažených ne- 
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hnuteľností a prechádza s 

vlastníctvom nehnuteľností na 

každého nového nadobúdateľa, 

ktorý sa stane povinným z vec-

ného bremena. Toto vecné 

bremeno zároveň prechádza na 

každého nového nadobúdateľa 

nehnuteľností, ktoré sú pred-

metom daru, ktorý sa stane 

oprávneným z vecného breme-

na. 

uznesením č. 912 schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 8/2013, ktorým sa ruší 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č.3/1997 o premávke na po-

zemných komunikáciách na 

území mesta Trenčín v znení 

neskorších predpisov  

uznesením č. 913 schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 7/2013, ktorým sa mení a 

dopĺňa  Všeobecné záväzné 

nariadenie č. 6/2009 o Mest-

skej polícii v Trenčíne  
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 19. septembra 2013 na Mestskom úrade                       

v Trenčíne 
 

uznesením č. 922 poveruje Mestské zastupiteľstvo v Tren-

číne v zmysle § 12 ods. 2,3,5,6 

zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov poslanca 

Ing. Pavla Kubečku, v prvom 

rade a poslanca JUDr. Ras-

tislava Kudlu v druhom rade 

zvolávaním a vedením zasad-

nutia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne pre prípady, že pri-

mátor mesta resp. zástupca 

primátora mesta ho nezvolá, že 

primátor mesta resp. zástupca 

primátora mesta ho odmietne 

viesť, že primátor mesta stratil 

právo viesť ho a zástupca pri-

mátora mesta nie je prítomný 

alebo ho odmietol viesť. 

uznesením č. 924 berie na vedomie  

informáciu o doručení Petície 

občanov mesta Trenčín na 

pomenovanie priestoru pred 

Posádkovým klubom Trenčín 

(priestor medzi Ul. Hviezdo-

slavova, Jaselská aVajanského) 

na Námestie sv. Cyrila a 

Metoda s tým, že sa petíciou 
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bude opätovne zaoberať a vy-

baví ju v súlade so zákonom 

č.85/1090 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 14. novembra 2013 na Mestskom úrade                       

v Trenčíne 
 

uznesením č. 972 schválilo podľa § 11 ods. 4 písm. 1) 

zákona č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom 

znení:  

 a) odvolanie Ing. Márie Kebís-

kovej z funkcie člena dozornej 

rady spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie, a. s.  

 b) zástupcu mesta do dozornej 

rady spoločnosti Trenčianske vo-

dárne a kanalizácie, a. s. Trenčín 

poslanca Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne Ing. Pavla 

Kubečku s tým. že súhlasí aby 

Ing. Pavol Kubečka vykonával 

post predsedu dozornej rady 

spoločnosti Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, a.s. Trenčín. 

 



28 

 

uznesením č. 975 a) vyhovelo  

protestu prokurátora proti čl. 6. 

čl. 7. čl. 8 ods.l a čl. 14 ods.5 

Všeobecne záväzného nariade-

nia mesta č. 9/2006 o používaní 

a ochrane mestských symbolov 

 b) schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie                                   

č. 11/2013. ktorým sa ruší Všeo-

becne záväzné nariadenie                   

č. 9/2006 o používaní a ochrane 

mestských symbolov v zmysle 

predloženého návrhu 

uznesením č. 980 berie na vedomie 

Informatívnu správu o organi-

začných zmenách Mestského 

úradu v Trenčíne. 

 

 

 

 

 


