
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.09.2017 uznesením č.1048, 

účinnosť: 15.01.2018, s výnimkou vymedzenia pojmu „držiteľ vozidla“ podľa čl. 1 ods. 2 

písm. l), ustanovenia čl.7 ods.2, ustanovenia čl. 8 ods. 1 písm. a), b) a c) a čl. 8 ods. 2 

a zmeny prílohy č. 3 ktoré nadobúdajú účinnosť 01.11.2017 

 

Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V čl. 1 ods. 2 sa písm. l) nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„ l)  držiteľom vozidla 

- držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii 

časť I a časť II a oprávnený rozhodovať o použití vozidla,  

- v prípade, ak je ako vlastník vozidla alebo držiteľ osvedčenia o evidencii, zapísaný 

v osvedčení o evidencii časť I a časť II jeden z manželov ako fyzická osoba, nie fyzická 

osoba - podnikateľ, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto VZN, počas trvania 

manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“. 

 

2. V článku 2 ods. 1 sa text „Zónu s plateným státím tvoria vymedzené úseky miestnych 

komunikácií zoskupené do 6  pásiem (A, B, C, D, G, H).“ nahrádza textom „Zónu 

s plateným státím tvoria vymedzené úseky miestnych komunikácií zoskupené do 7 

pásiem (A, B, C, D, F, G, H).“. 
 

3. V článku 4 sa ods. 1 nahrádza novým znením nasledovne:  

„1.  Doba spoplatnenia je stanovená nasledovne: 

a) v pásme A: v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 18.00 h, v sobotu od 8.00h do 12.00 

h, pokiaľ na sobotu nepripadne deň pracovného pokoja, 

b) v pásme B: v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 18.00 h, 

c) v pásme C, D, G, H: v pracovných dňoch od 0.00 h do 24.00 h s výnimkou dlhodobých 

parkovísk, kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h, 

d) v pásme F: v pracovných dňoch od 8.00 h  do 16.00 h.“. 

 

4. V článku 4 sa vypúšťajú doterajšie odseky 2, 3 a 4. 

 

5. V článku 5 ods. 1 sa text „Prílohu č. 5“ nahrádza textom „Prílohu č. 3“. 

 



6. V článku 5 ods. 22 sa text „prílohu č. 5“ nahrádza textom „prílohu č.3“. 

 

7.      V čl. 7 sa ods. 2 nahrádza novým znením nasledovne: 

„2.    Na vydanie parkovacej karty podľa odseku 1 písm. a) až h) tohto článku má nárok žiadateľ, 

ktorý nemá v deň podania žiadosti o predaj niektorej parkovacej karty evidovaný voči 

mestu Trenčín žiadny nedoplatok na miestnych daniach a/alebo poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty podľa  

odseku 1 písm. a) až h) tohto článku nie je po úhrade nedoplatku vylúčené.“ 

 

8. V článku 8 ods. 1 sa text „Platí iba v tom pásme, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt, vrátane 

parkovísk označených ako „dlhodobé“ v danom pásme. Označenie pásma, v ktorom je 

karta platná, sa uvádza v názve karty, napr. PK „PÁSMO A“.“ nahrádza textom:  

 
„Územná platnosť PK je určená nasledovne:  

a) PK „PÁSMO A“ a PK „PÁSMO B“ platí iba v tom pásme, pre ktoré bola vydaná, vrátane 

parkovísk označených ako „dlhodobé“ v pásme, pre ktoré bola vydaná,  

b) PK „PÁSMO C“ a PK „PÁSMO D“ platí vždy v pásme C a aj v pásme D, vrátane parkovísk 

označených ako „dlhodobé“ v pásme C a aj v pásme D,  

c) PK „PÁSMO G“ a PK „PÁSMO H“ platí vždy v pásme G a aj v pásme H, vrátane parkovísk 

označených ako „dlhodobé“ v pásme G a aj v pásme H, 

d) PK „PÁSMO F“ platí iba v tom pásme, pre ktoré bola vydaná.“. 

 

9. V článku 8 ods. 2 sa text „Platí v tom pásme, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt“ nahrádza 

textom „Územná platnosť PK je určená podľa odseku 1 tohto článku“. 

 

10. V článku 8 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.  

 

11. V článku 8 ods. 6 sa text „Žiadateľ o túto PK si môže vybrať jedno pásmo platnosti tejto 

PK z nasledujúcich: C, D, G, H.“ nahrádza textom „Žiadateľ o túto PK si môže vybrať 

jedno pásmo platnosti tejto PK z nasledujúcich: C, D, F, G, H.“  

 

12. V článku 8 ods. 9 sa text „pričom si môže vybrať z pásma B, C alebo G“ nahrádza textom 

„pričom si môže vybrať z pásma B, C, F alebo G.“ 

 

13. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie:  

 

„7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín bolo 

schválené  MsZ  v Trenčíne dňa 20.09.2017 a nadobúda účinnosť 15.01.2018, s výnimkou 

vymedzenia pojmu „držiteľ vozidla“ podľa čl. 1 ods. 2 písm. l), ustanovenia čl.7 ods.2, 

ustanovenia čl. 8 ods. 1 písm. a), b) a c) a čl. 8 ods. 2 a zmeny prílohy č. 3 ktoré nadobúdajú 

účinnosť 01.11.2017.“ 

 

14. Príloha č. 1 sa nahrádza novým znením nasledovne:  

 



 
 

15. V Prílohe č. 2 sa dopĺňa nové pásmo F nasledovne:  

 

Pásmo Zoznam ulíc v danom pásme 

Rozdelenie podľa orient. 

čísel 

V prípade nejednoznačnosti 

zaradenia do pásma podľa 

orient. čísel je rozhodujúce 

zaradenie do zoznamu ulíc 

podľa predchádzajúceho 

stĺpca. 

F Mládežnícka  

 

 

 

 

 

 



16. Príloha č. 3 sa nahrádza novým znením nasledovne: 
 

Príloha č. 3 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín  

 

Vymedzené ulice so skrátenou dobou spoplatnenia 8.00 – 16.00 h (vyznačené čiernou 

čiarou) 

 

Pásmo D: Ulice Janka Kráľa a Tatranská v úseku medzi ul. Krátka a Cintorínska, ul. 

Bezručova, ul. Beckovská v úseku medzi ul. Inovecká a Kalinčiakova, ul. Legionárska (pri K2), 

časť ul. Partizánska 

 

 

 
 

 

Pásmo H: Ul. Martina Rázusa, ul. Považská v úseku medzi ul. Žilinská a Márie Turkovej, 

časti ul. Hodžova, časť ul. Šoltésovej (za vstupom do areálu ZŠ)  

 

 
 

17. Príloha č. 3 Vymedzené ulice so skrátenou dobou spoplatnenia sa vypúšťa.  

 



18. Príloha č. 4 Grafické vyobrazenie vybratých parkovísk s dobou spoplatnenia aj počas 

sobôt sa vypúšťa.  

 

19. Príloha č. 5 Cenník parkovného v Zóne s plateným státím v meste Trenčín sa označuje 

ako príloha č. 3. 

 

20. Časť prílohy č. 5: 

 

Ceny v park. automatoch, závorových systémoch, SMS parkovaní a pri mobilných platbách 

Pásmo 
Základná sadzba parkovného  

za 1 hodinu 
Maximálna denná sadzba* 

A, B 1,00 € 9,00 € 

C, G 0,60 € 5,40 € 

D, H 0,30 € 3,00 € 

 

sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

Ceny v park. automatoch, závorových systémoch, SMS parkovaní a pri mobilných platbách 

Pásmo 
Základná sadzba parkovného  

za 1 hodinu 
Maximálna denná sadzba* 

A, B 1,00 € 9,00 € 

C, F, G 0,60 € 5,40 € 

D, H 0,30 € 3,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Richard Rybníček v.r.  

primátor mesta 


