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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2015 

 
 

- Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015, 

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 
volebnej kampane na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2008, ktorým sa určuje 
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti Mes-
ta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne 
mesta Trenčín (ÚPN mesta Trenčín) 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 

príloha – záväzná časť k VZN (textová a grafická časť) 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014 trhový poriadok pre 
určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2014 o dočasnom parko-
vaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 
území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2008 Zásady hospodáre-
nia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015, 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 
Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné na-
riadenia v súvislosti  so zrušením (nezriadením) mestskej rady 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky fi-
nančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené 
na území mesta Trenčín, 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2014, 

ktorým sa ruší VZN č. 14/2014 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014, 
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o taxislužbách 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014, 

o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevo-
doch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii 
v Trenčíne 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení názvu ulice 
v mestskej časti ZÁPAD 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014, 

trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS Družba 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014, 

trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území 
mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014, 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o sociálnych službách 
a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta 
Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014, 

o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho 
užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevo-
doch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky do-
tácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej ško-
ly, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Tren-
čín za kalendárny rok 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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. 14/2013, 
o odpadoch 

- 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,  
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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 vlast-
níctve Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013,  

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o pre-
mávke 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, športových a 
turistických podujatiach 
- 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 pod-mienkach 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 zá-
väzné nariadenie č. 11/2012 a všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2013 
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- 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 základ-
nej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa mater-
skej školy a dieťa v školskom zariadení, ktoré sú zriadené na 
území mesta Trenčín na kalendárny rok 
 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012, 

o určení názvu ulice v mestskej časti Západ 
- 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. 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 prevádzky 
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 
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- 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 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 za-
riadení 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 refe-
rendum) 
- 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 
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ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných a turistických 
podujatiach 
- 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. 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 vlastníc-
tve mesta Trenčín, všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o 
určovaní cien za prenájom nebytových priestorov a výške 
úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta 
Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 o zmluv-
ných prevodoch  
- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 
14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníc-
tve Mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 
o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie po-
zemkov  
-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov 
na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o so-
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ciálnoprávnej 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 zriaďo-
vacej 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. 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, 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné na-
riadenia 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 za-
riadení 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, športových a 
turistických podujatiach  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008, 

o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na 
území mesta Trenčín 
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- 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. 13/2007, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Trenčín č.7/2003 o zmluvných prevodoch majetku mesta  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007, 
o určení názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti 
Stred 

- 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. 5/2006, 

      o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a dopl-
není 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. 4/2005, 
 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turis-

tických podujatiach 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005, 

 o určení názvu ulice v mestskej časti Stred – Ul. Pod Komárky 
- 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. 7/2003, 

 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003, 
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 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. 2/1994, 

Domový poriadok mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1991, 

Štatút zelene 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
20. januára 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 
uznesenie č. 20  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Programový rozpočet Mesta 

Trenčín na rok 2015 .   
uznesenie č. 21 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 1/2015 Zásady 
nakladania s finančnými pro-
striedkami Mesta Trenčín so 
schváleným pozmeňovacím ná-
vrhom.  

uznesenie č. 23 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   ruší 
   Mestskú radu v Trenčíne ako 

svoj iniciatívny, výkonný 
a kontrolný orgán 
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uznesenie č. 36 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   vyslovuje 
   nespokojnosť s procesom vý-

stavby a predlžovaním termínu 
pre dokončenie stavby s názvom 
„ŽSR, Modernizácia železničnej 
trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov“. 

  
 
 
     

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
25. februára 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 
uznesenie č. 40 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Trenčín č. 3/2015, ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré 
všeobecne záväzné nariadenia 
v zmysle predloženého návrhu. 

uznesenie č. 41 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
12/2012 o určení finančných 
prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča ja-
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zykovej školy, dieťa materskej 
školy alebo školského zariade-
nia, ktoré sú zriadené na území 
mesta Trenčín na kalendárny 
rok. 

uznesenie č. 60 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   volí 
   ďalšie osoby – odborníkov do 

stálych komisií mestského zastu-
piteľstva nasledovne: Finančná 
a majetková komisia Ing. Milan 
Gonda, RNDr. Svorad Harcek, 
PhD., Komisia životného pro-
stredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania Ing. Ró-
bert Hartmann, RNDr. Svorad 
Harcek, PhD., Komisia školstva 
Nadežda Andelová, PhDr. Miro-
slav Řádek, Komisia mládeže 
a športu Eduard Hartmann, Svět-
luše Rajnincová, Komisia so-
ciálnych vecí a verejného po-
riadku JUdr. Ivana Hudecová, 
Dr. Jozef Hrubo, Komisia kultú-
ry a cestovného ruchu MgA. 
Tomáš Plánka, Branislav Mach, 
Bc. Anton Šepták. 

uznesenie č. 60 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   menuje 
   p. Róberta Buchela do funkcie 

riaditeľa Mestského hospodár-
stva a správy lesov, m.r.o. v 
Trenčíne dňom 1. marca 2015. 
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uznesenie č. 67 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   zriaďuje 
   podľa paragrafu 15 ods. 1 záko-

na č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
predpisov Dočasnú komisiu 
Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne s názvom Komisia 
pre dohľad nad ukončením vý-
stavby Modernizácie železničnej 
trate v meste Trenčín. 

   volí 
   členov Komisie pre dohľad nad 

ukončením výstavy modernizá-
cie železničnej trate v meste 
Trenčín v nasledovnom zložení: 
Ing. Miloš Mičega, Mgr. Ján 
Forgáč, Ing. Richard Ščepko, 
Ing. Tomáš Bahno. 

 
U z n e s e n i a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-
ného dňa  

18. marca 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
uznesenie č. 72 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   volí 
   Ing. Libušu Zigovú za hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín. 
uznesenie č. 102 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením Cirkevnej mater-

skej školy bl. Tarzície do siete 
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školských zariadení v SR od 1. 
septembra 2015. 

uznesenie č. 103 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením Cirkevnej mater-

skej školy sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta od 1. 9. 2015 na 
území mesta Trenčín. 

uznesenie č. 105 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – nadlimitnú zákazku na 
poskytnutie služieb realizovanej 
postupom verejnej súťaže „Pre-
vádzka a údržba informačného 
systému Mesta Trenčín a jeho 
organizácií“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 230 000 eur 
bez DPH. 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
22. apríla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 111 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   menuje 
   Ing. Ivana Liptaia za náčelníka 

Mestskej polície v Trenčíne 
dňom 1. mája 2015. 

uznesenie č. 125 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
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   uzatvorenie zmluvy o nájme 
a prevádzkovaní vodovodnej 
a kanalizačnej infraštruktúry vo 
vlastníctve Mesta Trenčín medzi 
Mestom Trenčín a spoločnosťou 
Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s., Trenčín. 

uznesenie č. 126 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zvýšenie základného imania a.s. 

Trenčianske vodárne a kanalizá-
cie nepeňažným vkladom 
o majetok vo vlastníctve Mesta 
Trenčín. 

uznesenie č. 136 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením Súkromnej mater-

skej školy Best Friends Kids 
Club od 1. 9. 2015 na území 
mesta Trenčín. 

 
U z n e s e n i a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-
ného dňa  

13. mája 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
uznesenie č. 138 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   záverečný účet Mesta Trenčín za 

rok 2014 vrátane Hodnotiacej 
správy k Plneniu Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín 
k 31.12.2014 s nasledovným vý-
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rokom: „Celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad“. 

uznesenie č. 140 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   uzavretie zmluvy s Českosloven-

skou obchodnou bankou, a.s., 
Michalská 18, 816 63 Bratislava, 
IČO 36 854 140 na prijatie dlho-
dobého účelového úveru 
s výškou úveru 2.401.468,80 eur 
dňa 29. 5. 2015. 

uznesenie č. 150 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   výpožičku nehnuteľnosti - po-

zemku v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc. č. 1669/1 ostatné plochy 
o výmere 42.222 m2, pre Slo-
venský rybársky zväz, mestská 
organizácia Trenčín za účelom 
vytvorenia „Prírodnej relaxačno–
odpočinkovej zóny“ v záplavo-
vom území na pravom behu rie-
ky Váh – „Za Ozetou“ v zmysle 
predloženej štúdie revitalizácie 
z októbra 2014 na dobu určitú 50 
rokov. 

uznesenie č. 155 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením elokovaného pra-

coviska Súkromnej základnej 
umeleckej školy, Novomeského 
11, 911 08 Trenčín v priestoroch 
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Základnej školy Veľkomoravská 
12, Trenčín od 1. 9. 2015. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
2. júla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

(časť I.) 
 
uznesenie č. 159 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   výpožičku majetku vo vlastníc-

tve mesta Trenčín: stavby, po-
zemkov, príslušenstva k futbalo-
vému štadiónu a hnuteľného ma-
jetku pre AS Trenčín, a.s., Mlá-
dežnícka 2313, 911 01 Trenčín 
za podmienok uvedených 
v Zmluve o výpožičke nehnuteľ-
nosti, zmluve o uzatvorení budú-
cej kúpnej zmluvy a nájomnej 
zmluve., ktorá tvorí prílohu tohto 
uznesenia. 

 
 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
2. júla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

(časť II.) 
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uznesenie č. 161 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   postup pri riešení bytových ná-

hrad za reštituované byty 
v zmysle predloženého materiá-
lu, 

   odporúča 
   primátorovi Mesta Trenčín, aby 

sa v súlade so schváleným po-
stupom začali uskutočňovať po-
trebné kroky a rokovania vedúce 
ku kúpe bytov do vlastníctva 
mesta (zo zdrojov dotácie na za-
bezpečenie bytových náhrad, 
žiadosť o dotáciu podá mesto) 
a to tak, aby sa na základe tejto 
kúpy mohli následne uspokojiť 
nároky 27 oprávnených žiadate-
ľov. 

uznesenie č. 198 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   predloženie žiadosti o NFP vo 

výške 246.000 eur  s DPH za 
účelom realizácie projektu 
„Komplexná modernizácia časti 
verejného osvetlenia v meste 
Trenčín“. 

 
 

U z n e s e n i a 
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z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 10. augusta 2015 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 
 
uznesenie č. 223 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   novelizáciu Štatútu mesta Tren-

čín v zmysle predloženého návr-
hu. 

  
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
16. septembra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
 
uznesenie č. 260 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   nasledovných zástupcov Mesta 

Trenčín do dozornej rady spo-
ločnosti Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s.: Lukáš Ronec, 
Mgr. Martin Petrík, Ing. Michal 
Urbánek. 

uznesenie č. 261 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 18/2014 
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o dočasnom parkovaní na vyme-
dzených úsekoch miestnych ko-
munikácií na území mesta Tren-
čín s pozmeňovacím návrhom, 
ktorým sa mení a dopĺňa znenie 
Prílohy č. 1 Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 18/2014 
o dočasnom parkovaní na vyme-
dzených úsekoch miestnych ko-
munikácií na území mesta Tren-
čín v časti grafického vymedze-
nia parkovacích plôch na Palac-
kého ulici. 

uznesenie č. 262 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

5/2015, ktorým sa schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohrebísk 
mesta Trenčín v zmysle predlo-
ženého návrhu. 

uznesenie č. 263 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

6/2015 o poskytovaní jednorazo-
vej dávky v hmotnej núdzi 
v zmysle predloženého návrhu. 

uznesenie č. 264 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2008 o Zásadách hospodáre-
nia s bytovým fondom vo vlast-
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níctve mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 

uznesenie č. 265 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   VZN č. 9/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 11/2014 trhový 
poriadok pre určené príležitostné 
trhy konané na území mesta 
Trenčín so schváleným pozme-
ňovacím návrhom. 

uznesenie č. 266 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   VZN č. 4/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 12/2013 o pod-
mienkach zriaďovania 
a sprevádzkovania terás na úze-
mí mesta Trenčín. 

uznesenie č. 267 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   založenie oblastnej organizácie 

cestovného ruchu „Trenčín 
a okolie“, 

   vstup Mesta Trenčín ako zakla-
dajúceho člena do oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu 
„Trenčín a okolie“. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
21. októbra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 
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uznesenie č. 271 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   uzavretie zmluvy s Tatra bankou, 

a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1 na prijatie splátko-
vého úveru s výškou úveru 
1.800.000 eur. 

uznesenie č. 298 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   parkovaciu politiku Mesta Tren-

čín v zmysle predloženého do-
kumentu „Parkovacia politika 
Mesta Trenčín“. 

uznesenie č. 299 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   1. novelizáciu Zásad pre vytvá-

ranie a pre činnosť poslaneckých 
klubov poslancov Mestského za-
stupiteľstva v Trenčíne v zmysle 
predloženého návrhu, 

   2. novelizáciu Štatútu mesta 
Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
18. novembra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 331 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
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   určuje 
   Mgr. Richardovi Rybníčkovi, 

primátorovi mesta Trenčín, pod-
ľa zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení ne-
skorších predpisov plat vo výške 
4107,00 eur mesačne. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
16. decembra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 336 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Programový rozpočet Mesta 

Trenčín na rok 2016 v zmysle 
schválených pozmeňovacích ná-
vrhov. 

uznesenie č. 338 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zmeny a doplnky č. 2 k Územ-

nému plánu mesta Trenčín – 
Terminál – Grafická a Textová 
časť, vrátane záväznej časti, 

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 
10ú2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 1ú2015 
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o Územnom pláne mesta Tren-
čín. 

uznesenie č. 357 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 11/2015, kto-
rým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Tren-
čín č. 16/2008, ktorým sa určuje 
miesto a čas zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta Trenčín v zmysle predložené-
ho návrhu. 

uznesenie č. 358 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

13/2015 o vyhradení miest na 
umiestňovanie volebných plagá-
tov počas volebnej kampane na 
území mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 

uznesenie č. 359 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
14/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za KO 
a DSO v zmysle schváleného 
pozmeňovacieho návrhu. 

uznesenie č. 360 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
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   Všeobecne záväzné nariadenie č. 
12/2015 o určovaní cien za pre-
nájom hnuteľného a nehnuteľné-
ho majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín v zmysle schváleného 
pozmeňujúceho návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
   
 


