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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

účinné v roku 2014 
 

- 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 slu-

žieb 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 
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- 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

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

mi 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 pre-

vádzky 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 vše-

obecne záväzné nariadenie č. 12/2012,  všeobecne záväzné 

nariadenie č. 11/2012 a všeobecne záväzné nariadenie                 

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 zá-

kladnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

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/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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materskej školy a dieťa v školskom zariadení, 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

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

mi 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 prostriedka-

mi 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 

 

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. 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 

- 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 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  

- 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 

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


8 

 

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 turistic-

kých 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   
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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 prie-

storov 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 nariadenie 

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

storov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za do-

časné užívanie pozemkov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie            

č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných prí-

spevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona                            

č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociál-

nej 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 

 

 

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
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
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- 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 kam-

pane na území mesta Trenčín  

-   Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008, 

 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnu-

tiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a 

centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín  

-  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 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, športo-

vých a turistických podujatiach  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008, 

o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít 

na území mesta Trenčín 

 

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
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
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- 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, 

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 

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/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


12 

 

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. 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 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, Ce-

ny 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 tu-

ristických 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 

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
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
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- 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 mes-

ta 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 mlynis-

kám 

- 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 námestí 

- 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 

 

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
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
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- 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/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 28. januára 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 1078  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

   berie na vedomie      

   Správu o kontrolnej činnosti Útva-

ru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín za druhý polrok 2013 – 

2020; 

uznesenie č. 1081 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

   schválilo  
   Všeobecne záväzné nariadenie            

č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým 

sa určuje výška mesačného prís-

pevku na čiastočnú úhradu nákla-

dov spojených s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 1084 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 schválilo  

 Všeobecne záväzné nariadenie                

č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie               

č. 12/2012 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka zá-

kladnej umeleckej školy, poslu-

cháča jazykovej školy, dieťa ma-

terskej školy a dieťa školského za-

riadenia ktoré sú zriadené na úze-
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mí mesta Trenčín na kalendárny 

rok 2014; 

uznesenie č. 1085  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

berie ne vedomie  

Všeobecne záväzné nariadenie            

č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie              

č. 12/2012 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka zá-

kladnej umeleckej školy, poslu-

cháča jazykovej školy, dieťa ma-

terskej školy a dieťa školského za-

riadenia ktoré sú zriadené na úze-

mí mesta Trenčín na kalendárny 

rok; 

uznesenie č. 1086  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

zvolilo  

týchto prísediacich Okresného sú-

du v Trenčíne na volebné obdobie 

rokov 2014 – 2018: 

- mestská časť Juh: Evu Drhovú, 

Mgr. Gabriela Chromiaka, Ing. 

Jarmilu Maslovú, Helenu Pik-

novú, Bc. Máriu Snopkovú, Mgr. 

Ivana Škultétyho, Juraja Svobodu, 

Bc. Karolínu Tomatovú; 

- mestská časť sever: Danu Antalo-

vú, Janku Fabovú, Bc. Elenu Ga-

bajovú, Mgr. Hanu Gallovú, Vla-

dimíra Gaža, JUDr. Martina Smol-

ka, Júliu Spustovú, Ing. Igora 

Šamka, Bc. Martu Švajkovú, Ing. 

Veroniku Závodskú, Ing. Martina 
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Krasňana, Ing. Nadeždu Puzdero-

vú; 

- mestská časť stred: Mariána Čáka, 

Helenu Hederovú, Heide Jačkovú, 

Ing. Jána Margetína, Ing. Annu 

Merdaa, Boženu Podmanickú, Ing. 

Karola Špačka, Juraja Vrba, Dr. 

Jozefa Hruba; 

- mestská časť západ: Annu Botko-

vú, Borislava Harušťáka, Bc. Annu 

Macháčkovú, Ing. Igora Polaška, 

Helenu Valachovú, Mgr. Pavla 

Hrdinu; 

uznesenie č. 1087  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 vzalo na vedomie  

 vyhodnotenie „Akčného plánu roz-

voja práce s mládežou mesta Tren-

čín za rok 2013“; 

uznesenie č. 1088  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 schválilo  

 Návrh „Akčného plánu rozvoja 

práce s mládežou mesta Trenčín na 

rok 2014“; 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 24. marca 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne                

1. časť 
 

uznesenie č. 1090 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 schválilo: 

a) predaj nehnuteľností – pozem-

kov v k.ú. Záblatie nachádzajú-

cich sa v Priemyselnej zóny pre 

spoločnosť Akebono Brake Eu-

rope N.V.; 

b) uzatvorenie Zmluvy o kúpe ne-

hnuteľnosti medzi predávajúcim 

Mesto Trenčín a kupujúcim 

Akebono Brake Europe N.V.; 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 24. marca 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne                 

2. časť 

uznesenie č. 1142  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 volilo 

členov dočasnej komisie Mestské-

ho zastupiteľstva v Trenčíne pre 

kontrolu postupov a procesov mo-

dernizácie železnice v úseku Zla-

tovce – Trenčianska Teplá: 

- Mgr. Rastislava Kudlu, 

- Ing. Emila Košúta, 

- Ing. Petra Gašparoviča, 

- Martina Barčáka, 
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- Jána Babiča, 

- Vladimíra Gavendu; 

uznesenie č. 1144  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

návrh umiestnenia lavičiek osob-

ností  v centre mesta Trenčín, vrá-

tane zoznamu osobností: 

- Zdeno Chára 

- Marián Hossa, 

- Róbert Švehla, 

- Vojtech Masný, 

- Slavomír Kňazovický, 

- Pavol Demitra, 

- Jozef Jankech 

- Miroslav Hlinka, 

- Danka Barteková, 

- Karol Borhy. 

uznesenie č. 1145 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 vzalo na vedomie 

správu o činnosti Mestskej polície 

v Trenčíne a o stave verejného po-

riadku v meste Trenčín za rok 

2013; 

uznesenie č. 1146 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

súhlasilo 

so zriadením Súkromnej materskej 

školy „Motýlik“ v Trenčíne; 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 20. mája 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne  

 

uznesenie č. 1153 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo: 

a) odvolanie Mgr. Richarda Ryb-

níčka z funkcie člena predsta-

venstva spoločnosti Trenčian-

ske vodárne a kanalizácie; 

b) menovanie Bc. Tomáša Vaňu 

za člena predstavenstva spoloč-

nosti Trenčianske vodárne a ka-

nalizácie a.s. s tým, že súhlasí, 

aby Bc. Tomáš Vaňo vykonával 

funkciu predsedu predstaven-

stva spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie a.s. Tren-

čín; 

uznesenie č. 1214 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

súhlasilo  

so zriadením Súkromnej materskej 

školy „Oriešok“ v Trenčíne od                     

1. septembra 2015; 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 24. júna 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1217  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

žiada  

 primátora Mesta Trenčín, aby po-

žiadal o zvolanie mimoriadneho 

valného zhromaždenia spoločnosti 

Trenčianske vodárne a kanalizácie 

do piatich pracovných dní; 

uznesenie č. 1241  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

prenájom nehnuteľnosti v objekte 

Kultúrneho strediska Trenčín-Juh 

pre občianske združenie „Dža-

mál“; 

uznesenie č. 1242  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

výpožičku nehnuteľnosti na                 

2. a 3. poschodí v objekte na Ul. 

Kožušníckej pre Súkromné gym-

názium „Futurum“; 

uznesenie č. 1243  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

výpožičku nehnuteľnosti – pozem-

kov pre občianske združenie TJ 

Družstevník Záblatie za účelom 

voľno časových a športových akti-

vít; 
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uznesenie č. 1253  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

poskytnutie daru – elektrického 

elektrostimulátora v hodnote 4.610 

eúr Anne Paulovej z Trenčína, za-

kúpeného z dotácie z rozpočtovej 

rezervy predseda Vlády Slovenskej 

republiky; 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 30. júna 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1261  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 schválilo 

 Všeobecne záväzné nariadenie 

č.13/2014, ktorým sa mení a do-

pĺňa Všeobecne záväzné nariade-

nie č. 12/2011 o určovaní cien za 

prenájom hnuteľného a nehnuteľ-

ného majetku vo vlastníctve Mesta 

Trenčín; 

uznesenie č. 1262  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie              

č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie               

č. 7/2009 o sociálnych službách 

a úhradách za poskytované so-

ciálne služby v pôsobnosti Mesta 

Trenčín; 

uznesenie č. 1263  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 schválilo 

 Všeobecne záväzné nariadenie 

o ochrane  č. 14/2014 pred zneuží-

vaním alkoholických nápojov; 

uznesenie č. 1264  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 12/2014 trhový 

poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS 

Družba; 



24 

 

uznesenie č. 1265  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č.15/2014, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-

väzné nariadenie č. 9/2012 o urče-

ní názvu ulice v mestskej časti Zá-

pad; 

uznesenie č. 1266  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

vystúpenie Mesta Trenčín z Únie 

miest Slovenska za účelom zániku 

členstva v Únii miest Slovenska; 
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 12. augusta 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1268 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

určilo 

rozsah výkonu funkcie primátora 

mesta Trenčín: plný úväzok na 

celé funkčné obdobie r. 2014 – 

2018; 

uznesenie č. 1269 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

určilo 

1) v meste Trenčín pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré 

sa uskutočnia dňa 15. novembra 

2014 – 25  poslancov; 

2) v meste Trenčín pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré 

sa uskutočnia dňa 15. novembra 

2014 v 4 volebných obvodoch, 

s týmto počtom poslancov 

v jednotlivých volebných ob-

vodoch:  

- volebný obvod 1. – mestská 

časť Stred – 6 poslancov; 

- volebný obvod 2. – mestská 

časť Juh – 7 poslancov; 

- volebný obvod 3. – mestská 

časť Sever – 8 poslancov; 

- volebný obvod 4. – mestská 

časť Západ – 4 poslanci; 
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 22. augusta 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1296  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Dohodu o vrátení vzájomných pl-

není z Kúpnej zmluvy č. 281/2008 

a Dohodu o ukončení Zmluvy o 

budúcej zmluve a Zmluvy o zria-

dení vecného bremena č. 135/2004 

uzavretej medzi Mestom Trenčín a 

Aupark Trenčín, spol. s r.o. 

uznesenie č. 1297  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 10/2014 o pod-

mienkach predaja výrobkov a po-

skytovania služieb na trhových 

miestach na území mesta Trenčín; 

uznesenie č. 1298  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č.11/2014 trhový 

poriadok pre určené príležitostné 

trhy konané na území mesta Tren-

čín; 

uznesenie č. 1299  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

vyhovelo 

upozorneniu prokurátora na od-

stránenie nečinnosti v súvislosti s 

neprijatým Všeobecne záväzným 
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nariadením o úprave organizácie a 

regulácii parkovania motorových 

vozidiel na miestnych komuniká-

ciách v zmysle § 6a ods. 1, ods. 2 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozem-

ných komunikáciách (cestný zá-

kon); 

uznesenie č. 1300  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.16/2014, ktorým sa mení a dopĺ-

ňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 6/2009 o Mestskej polícii 

v Trenčíne; 

uznesenie č. 1301  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o vzdaní sa 

funkcie riaditeľa Školských zaria-

dení Mesta Trenčín m.r.o. v Tren-

číne, ku dňu 31. august 2014. 
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 23. septembra 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

uznesenie č. 1336  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie                        

č. 17/2014, ktorým mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie                 

č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva do majetku Mesta 

Trenčín; 

uznesenie č. 1336  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 schválilo 

uzatvorenie Zmluvy o nájme 

a prevádzkovaní mestskej športo-

vej haly v Trenčíne so Športovým 

klubom 1. FBC Trenčín, občianske 

združenie na dobu 15 rokov                         

od 1. januára 2015; 

uznesenie č. 1342  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxi-

službách; 
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 3. októbra 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1346  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 schválilo 

 uzatvorenie Zmluvy o výpožičke 

nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvo-

rení budúcej kúpnej zmluvy, 

zmluvy o uzatvorení budúcej 

zmluvy o výpožičke a nájomnej 

zmluvy so spoločnosťou AS Tren-

čín a.s.; 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 28. októbra 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1382  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č.21/2014, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-

väzné nariadenie Mesta Trenčín č. 

14/2013 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

v zmysle predloženého návrhu; 
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uznesenie č. 1384  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 18/2014 o dočas-

nom parkovaní na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na 

území Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 1385  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodr-

žiavaní čistoty a poriadku a o 

podmienkach zvláštneho užívania 

verejných priestranstiev v meste 

Trenčín; 
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U z n e s e n i a 

z  ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 28. novembra 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne:  

A)  b e r i e  n a  v e d o m i e 

1. informáciu o výsledku volieb 

do orgánov samosprávy obcí v 

meste Trenčín, ktoré sa usku-

točnili dňa 15. novembra 2014; 

2.  príhovor primátora; 

B)  k o n š t a t u j e, že 

1. novozvolený primátor mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybní-

ček zložil zákonom predpísaný 

sľub primátora mesta; 

  2. novozvolení poslanci Mestské-

ho zastupiteľstva v  Trenčíne: 

Miloslav Baco, Ing. Tomáš 

Bahno, Mgr. Juraj Bakoš, 

Martin Barčák, JUDr. Dani-

ca Birošová, Kamil Bystric-

ký, Mgr. Ján Forgáč, Domi-

nik Gabriel, Ľubomír Horný, 

Peter Hošták MBA, PhD., 

JUDr. Ján Kanaba, Ing. La-

dislav Matejka, Mgr. Ri-

chard Medal, Ing. Miloš Mi-

čega, Mgr. Martin Petrík, 

Ing. Vladimír Poruban, Lu-

káš Ronec, JUDr. Martin 

Smolka, Eva Struhárová, 
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Ing. Richard Ščepko, Bc. 

Tomáš Vaňo, Mgr. Ján Voj-

tek, Patrik Žák B.S.B.A. zlo-

žili zákonom predpísaný sľub 

poslanca mestského zastupiteľ-

stva; 

uznesenie č. 2  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

schválilo 

novelizáciu Rokovacieho poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva 

v Trenčín; 

uznesenie č. 3  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

schválilo 

1. poverenie sobášiacich poslancov 

pre toto volebné obdobie, ktorými 

budú všetci poslanci mestského za-

stupiteľstva, 

2. určenie sobášnej miestnosti ako 

miesta konania sobášnych obra-

dov, a to sobášnu sieň Mestského 

úradu v Trenčíne. Sobáše v sobáš-

nej miestnosti sa konajú 

v polhodinových intervaloch. So-

báše vykonávajú sobášiaci, matri-

kárka a členovia zboru pre občian-

ske záležitosti; 

3. uskutočňovanie sobášov v čase od 

1. apríla do 30. septembra kalen-

dárneho roka mimo sobášnej 

miestnosti, a to vo vnútorných 

priestoroch Trenčianskeho hradu – 

Delová bašta a Barborin palác, v 

exteriéri Trenčianskeho hradu – 
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hradné nádvorie a vo vnútorných 

priestoroch hotela Elizabeth a Ga-

lérie M. A. Bazovského v priebehu 

celého roka. Sobáše vykonávajú 

sobášiaci a matrikárka; 

4.  určenie sobášneho dňa na sobotu v 

čase od 12.00 h do 17.00 h vráta-

ne; 

5. sobáše uskutočňované mimo urče-

ného miesta a dňa konania sobáša 

budú zabezpečované v súlade so 

zákonom o matrikách. V týchto 

prípadoch sa sobáše neuskutočňujú 

v dňoch pracovného pokoja a v 

dňoch štátneho sviatku; 

uznesenie č. 4  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

zvolilo: 

A)  členov stálych komisií mestského 

zastupiteľstva z radov poslancov 

nasledovne: 

1.  Finančnú a majetkovú komisia: 

Peter Hošták MBA, PhD., 

JUDr. Ján Kanaba, Ing. Vla-

dimír Poruban, Mgr. Juraj 

Bakoš, Ing. Richard Ščepko; 

2. Komisiu životného prostredia, 

dopravy, investícií a územného 

plánovania: Ing. Miloš Mičega, 

Ing. Michal Urbánek, Ing. 

Ladislav Matejka, Mgr. Ri-

chard Medal, Ing. Tomáš 

Bahno, Miloslav Baco; 
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3. Komisiu školstva: Mgr. Ján 

Vojtek, Patrik Žák B.S.B.A., 

Mgr. Ján Forgáč; 

4.  Komisiu mládeže a športu: Ľu-

bomír Horný, Dominik Gab-

riel, JUDr. Danica Birošová; 

5. Komisiu sociálnych vecí a ve-

rejného poriadku: 

Eva Struhárová, Bc. Eduard 

Filo, JUDr. Martin Smolka, 

Martin Barčák; 

6. Komisiu kultúry a cestovného 

ruchu: 

Kamil Bystrický, Bc. Tomáš 

Vaňo, Ing. Martin Petrík, Lu-

káš Ronec; 

B) predsedov stálych komisií Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne: 

1. Peter Hošták MBA, PhD., 

predseda Komisie finančnej 

a majetkovej; 

2. Ing. Miloš Mičega, predseda 

Komisie životného  prostredia, 

dopravy, investícií a územného 

plánovania; 

3. Mgr. Ján Vojtek, predseda 

Komisie školstva; 

4. Ľubomír Horný, predseda Ko-

misie mládeže a športu; 

5.  Eva Struhárová, predseda 

Komisie sociálnych vecí a ve-

rejného poriadku; 
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6. Kamil Bystrický, predseda 

Komisie kultúry a cestovného 

ruchu; 

uznesenie č. 5  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

a) zriadilo: 

Komisiu Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 

zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funk-

cií verejných funkcionárov; 

b) zvolilo: 

členov komisie v tomto zložení: 

JUDr. Martin Smolka, Mgr. Ju-

raj Bakoš, Ľubomír Horný; 

predsedu komisie – JUDr. Martina 

Smolku; 
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U z n e s e n i a 

z druhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva                                   

v Trenčíne, konaného dňa 18. decembra 2014                                                 

na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

uznesenie č. 13  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

A) súhlasilo 

s odvolaním členov predstaven-

stva spoločnosti „Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a.s. – 

doc. Ing. Ota Barboráka, CSc., 

JUDr. Milana Kováčika a Edu-

arda Hartmana; 

schválilo 

zástupcov Mesta Trenčín do 

predstavenstva spoločnosti 

„Trenčianska parkovacia spoloč-

nosť“, a.s.: Ing. Jaroslava Pa-

gáča, Ing. Benjamína Lisáčka, 

Ing. Ivetu Marčekovú, pričom 

za predsedu schválilo Ing. Jaro-

slava Pagáča; 

B) súhlasilo 

s odvolaním členov dozornej ra-

dy spoločnosti „Trenčianska 

parkovacia spoločnosť“, a.s.: 

PhDr. Lea Kuželu, Ing. Petra 

Gašparoviča, Mgr. Bc. Josefa 

Kolářa; 

schválilo 

zástupcov Mesta Trenčín do do-

zornej rady „Trenčianska parko-
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vacia spoločnosť“, a.s.: Ing. 

Tomáša Bahnu, JUDr, Jána 

Kanabu a Miloslava Baca, pri-

čom za predsedu dozornej rady 

schválilo JUDr. Jana Kanabu; 

uznesenie č. 14  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

a) zriadilo  

Komisiu o sťažnostiach 

b) zvolilo  

za členov Komisie o sťažnos-

tiach v tomto zložení: JUDr. 

Ján Kanaba, Ing. Ladislav 

Matejka, Mgr. Martin Pet-

rík 

c) zvolilo  

 za predsedu komisie JUDr. 

Jána Kanabu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


