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 U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného  

dňa 21. februára 2017 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 

U z n e s e n i e  č. 814 

k Informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle 

predloženého materiálu. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 815 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 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. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2017, 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 v  zmysle 

pozmeňujúcich návrhov, ktoré znejú: 

 

1) 

 

1. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 1, ktorý znie: 

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

„g) rezidentom 

 –    fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 3 alebo § 4 

zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 253/1998 Z. z.) alebo  

- štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený 

trvalý pobyt podľa § 42 a nasl zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov 

v znení neskorších predpisov na území mesta Trenčín (ďalej len „zákon č. 

404/2011 Z.z.“), ak podľa dokladu o pobyte má trvalý pobyt na území mesta 

Trenčín, alebo 
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- občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 

podľa § 67 zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu občana 

Európskej únie má trvalý pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

- rodinný príslušník občana Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej 

republiky trvalý pobyt podľa § 71 zákona č. 404/2011 Z.z., ak 

podľa Pobytového preukazu rodinného príslušníka občana Európskej únie má 

trvalý pobyt na území mesta Trenčín,“ 

 

2. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie: 

2. V čl. 1 ods. 2 sa v písm. l) text „ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii časť 

I a časť II a oprávnení rozhodovať o použití vozidla“ nahrádza novým znením 

nasledovne „ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II a oprávnený 

rozhodovať o použití vozidla“ 

3. Doterajší ods. 1  VZN č. 4/2017 sa označuje ako ods. 3. 

4. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 4 ktorý znie: 

4. Do čl. 1 ods. 2 sa dopĺňa nové písm. n), ktoré znie: 

„n) trvalým pobytom - trvalý pobyt podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 253/1998 Z. z., trvalý 

pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 42 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., trvalý 

pobyt občana Európskej únie podľa § 67 zákona č. 404/2011 Z.z. a trvalý pobyt 

rodinného príslušníka občana Európskej únie podľa § 71 zákona č. 404/2011 Z.z..“ 

5. Doterajšie ods. 2 až 4  VZN č. 4/2017 sa označujú ako ods. 5 až 7. 

6. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie: 

8. V čl. 7 ods. 27 sa písm. a) nahrádza novým znením nasledovne: 

„a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie 

alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba 

k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje14,“ 

7. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 9, ktorý znie: 

9. V čl. 7 ods. 28 sa písm. a) nahrádza novým znením nasledovne: 

„a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie 

alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba 

k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje14, pri abonentovi FO podnikateľovi alebo PO 

výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom 

je žiadateľ evidovaný,“ 

8. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 10, ktorý znie: 

10. V čl. 7 ods. 29 sa písm. a) nahrádza novým znením nasledovne: 

„a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie 

alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba 

k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje14,“ 

9. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie: 

11. V poznámke pod čiarou č. 14 sa dopĺňa nový text nasledovne:  

„zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov v spojení 

s Nariadením Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný 

formát povolení pre štátnych príslušníkov tretích štátov“ 
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10. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 12, ktorý znie: 

12. V čl. 8 sa ods. 10 nahrádza novým znením nasledovne:  

„10. K žiadosti o PK je potrebné predložiť preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, 

pobytový preukaz občana Európskej únie alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka 

občana Európskej únie 16 žiadateľa a uviesť EČV, pre ktoré má byť PK vydaná.“ 

11. Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový ods. 13, ktorý znie: 

13. V poznámke pod čiarou č. 16 sa dopĺňa nový text nasledovne:  

„zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov v spojení 

s Nariadením Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný 

formát povolení pre štátnych príslušníkov tretích štátov“ 

12. Doterajšie ods.5 až 11 VZN č. 4/2017 sa označujú ako ods. 14 až 20.  

 

2) 

 

Do VZN č. 4/2017 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

 

1. V čl. 7 ods. 27 sa v  písm. c) dopĺňa nový text nasledovne: 

„vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno 

nahradiť predložením vyhlásenia o spôsobe rozdelenia  nehnuteľnosti na byty a ich 

užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi vydaného spoločenstvom vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v dome alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú 

správu v súlade s ustanovením § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, 

ktorá je na liste vlastníctva evidovaná ako rodinný dom bez rozdelenia na jednotlivé 

byty, môže žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj záznamom z vykonaného štátneho 

stavebného dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“ 

 

 

Dňa: ...........................................                                   Dňa: ............................................. 

 

 

.......................................................                             ......................................................... 

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                          Ing. Jaroslav P A G Á Č  

                 primátor                  prednosta  

           mesta Trenčín           Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

O V E R O V A T E L I A :  

 

 

JUDr.  Martin  S M O L K A,  dňa ........................................................................................... 
 
 

Bc.   Eduard    F I L O,     dňa ................................................................................................... 
 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  27.02.2017 


