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Dôvodová správa : 
 

Podľa znenia § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení 
neskorších predpisov) (ďalej len „cestný zákon“) môže obec vo všeobecne záväznom nariadení stanoviť 
úseky miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie motorových vozidiel, pričom stanoví aj 
výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej 
zaplatenia a spôsob preukázania jej platenia. V súlade s uvedeným zákonným ustanovením Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 1384 zo dňa  28.10.2015 schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Trenčín, ktorým boli vymedzené.  
 

a) úseky  miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta 
Trenčín,  

b) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na parkoviskách na území mesta 
Trenčín  v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcou z použitého  dopravného značenia,  

c) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 
d) podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej 

právnickej osoby,  
e) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 
f) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 
 

Predkladaným návrhom VZN č. 8/2015 by malo dôjsť k novelizácii aktuálneho znenia VZN č. 18/2014. 
Najdôležitejšie zmeny sa týkajú zmeny cien parkovného a zmeny určenia parkovacích plôch a ich 
rozdelenia do parkovacích pásiem.  
 
V súlade s predloženým návrhom bude z VZN č. 18/2014 vylúčená ulica Mládežnícka, ktorá nie je 
aktuálne využívaná na parkovanie motorových vozidiel a parkovisko na ulici Kragujevackých hrdinov bude 
preradené z pásma A1 do pásma A2, nakoľko pásmo A1 by sa malo vzťahovať na parkoviská v centre 
mesta, resp. poloha parkoviska by mala zodpovedať aj vyššej cene parkovného.  
 
Ďalej sa navrhuje zmena cenníka parkovného, a to zjednotením ceny parkovného uhradeného 
prostredníctvom SMS a parkovacieho automatu. V súčasnosti je cena parkovného v automatoch 1 
euro/hod. Pri platbe cez SMS je 0,60 eur/polhodinu, tzn. 1,20 eur/hod. Navrhovanou zmenou bude cena 
parkovného prostredníctvom SMS znížená o 0,20 €, t.j. na 1,00 € za hodinu parkovania. Zároveň, 
s ohľadom na preradenie ulice Kragujevackých hrdinov do pásma A2 a vypustenie Mládežníckej ulice 
z úpravy VZN č. 18/2014 nie je v navrhovanom cenníku rozlišované, pre ktoré parkoviská pásma A1 platia 
parkovacie karty a tiež nie je určená rozdielna cena pre vyhradenie parkovacieho miesta pre parkoviská 
v pásme A1.  
 
V súlade s predkladaným návrhom by ďalej z ulíc, pri ktorých je možné požiadať o vydanie rezidentskej 
parkovacej karty bola vypustená ulica Štefánikova č. 2-12, ktorá bola do pôvodného návrhu VZN 18/2014 
doplnená na základe podnetu, avšak aktuálne nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta pre 
občana s trvalým pobytom na Štefánikovej ulici a zároveň osoby, ktoré majú trvalý pobyt na tejto ulici, 
majú možnosť parkovania vo dvoroch, a teda vydanie rezidentskej parkovacej karty v tomto prípade nie je 
nutné. Zároveň sú vo VZN 18/2014 navrhované úpravy týkajúce sa presnejšieho vymedzenia vozidiel 
oslobodených od úhrady parkovného a osôb oprávnených kontrolovať dodržiavanie tohto VZN.  
 
Návrh znenia VZN č. 8/2015 tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu. Návrh znenia novelizovaných a doplnených 
článkov VZN č. 18/2014 s vyznačením zmien tvorí prílohu č. 2 tohto návrhu. 
 
 
 

  
 
 
 



 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
 
s c h v a ľ u j e  :  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Trenčín. 



Príloha č. 1 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2015           
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 
(Návrh znenia VZN č. 8/2015) 

 
Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 2 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 predpisov 

 
 

v y d á v a 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Trenčín 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V článku 1 ods. 3 písm. c) znie:  
 
„c) rezidentom fyzická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ako fyzická osoba, má trvalý pobyt 
na niektorej z týchto ulíc v Trenčíne (orient. č./súpisné č.): 1. mája č. 1/165 - 9/169, Farská, Hasičská, 
Hviezdoslavova č. 4/135 - 12/139, Hviezdová, Jaselská, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., 
Palackého, Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského, a súčasne 
je vlastníkom vozidla alebo oprávneným držiteľom vozidla podľa údajov v osvedčení o evidencii vozidla 
(pri fyzickej osobe – podnikateľovi sa neprihliada na miesto podnikania)“ 
 
2. V článku 2 ods. 1 znie: 
 
„1. Miestne komunikácie určené na dočasné parkovanie sú podľa ich situovania zaradené do dvoch 
pásiem plateného parkovania:  
a) Pásmo A1 (centrum mesta): Palackého,  

b) Pásmo A2 (širšie okolie): ul. Legionárska, ul. Kragujevackých hrdinov.“  
 
3. V článku 3 ods. 6 znie: 
 
„Prevádzkový poriadok a jeho zmeny podliehajú schváleniu Mesta Trenčín, Útvarom hlavného architekta.“  
 
4. V článku článku 4 ods. 5 písm. a) znie:  
 
„5. Od úhrady parkovného sú oslobodené:  
a) motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pri 
splnení podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zastavenie a státie na 
parkovisku bez úhrady parkovného3,“ 
 
5. Poznámka pod čiarou č. 3 znie:  
„§140 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 40 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z.z. ktorou 
sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov“ 
 
6. Poznámky pod čiarou č. 3 až 5 sa označujú číslom 4 až 6. 
 
7. V článku 4 ods. 18 znie: 
„18. Rezidentská parkovacia karta (ďalej len „RPK“) je určená pre fyzickú osobu alebo fyzickú osobu - 
podnikateľa, ktorá má ako fyzická osoba trvalý pobyt na niektorej z týchto ulíc v Trenčíne (orient. 
č./súpisné č.): 1. mája č. 1/165 - 9/169, Farská, Hasičská, Hviezdoslavova č. 4/135 - 12/139, Hviezdová, 



Jaselská, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Palackého, Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo 
nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského, a súčasne je vlastníkom vozidla alebo oprávneným držiteľom 
vozidla podľa údajov v osvedčení o evidencii vozidla (pri fyzickej osobe – podnikateľovi sa neprihliada na 
miesto podnikania).“ 
 
8. V článku 4 ods. 21 znie:  
 
„ 21. Neprenosná parkovacia karta (NPK) je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, vydáva sa na konkrétne EČV motorového vozidla a platí na všetkých parkoviskách 
prevádzkovaných Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a. s..“ 
 
9. V článku 4 ods. 22 znie: 
 
„22. Prenosná parkovacia karta (PPK) je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, vydáva sa bez uvedenia EČV a platí na všetkých parkoviskách prevádzkovaných 
Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a. s..“ 
 
10. V článku 6 ods. 1 znie: 
 
„1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

a) poverení zamestnanci mesta Trenčín, 
b) mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“).“ 

 
11. V článku 6 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: 
 
„5. Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b) tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v blokovom 
konaní.“ 
 
12.V článku 7 sa dopĺňa ods. 2, ktorý znie: 
„2.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa .....2015 a nadobúda účinnosť 
15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 
13. Príloha č. 1 sa mení nasledovne: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÍLOHA Č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín  

GRAFICKÉ URČENIE PARKOVACÍCH MIEST 
Kragujevackých hrdinov 

 



 
 

Palackého ulica 

 
 
 



 
Legionárska ulica 

 
 



 
14. Príloha č. 2 sa mení nasledovne: 

 

 

 
PRÍLOHA Č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín 

 
CENNÍK PARKOVNÉHO 

 

 

Spôsob úhrady parkovného 

Pásmo A1 A2 

Parkovisko Palackého 
Kragujevackých 

hrdinov, 
Legionárska 

1. PARKOVACÍ LÍSTOK Z PARKOVACIEHO AUTOMATU 
1,00  €/h 0,60 €/h 

2. SMS PARKING 

  

3. PARKOVACIE KARTY (PK) 
cena 

ročná PK polročná PK 

NEPRENOSNÁ (s EČV)  platí na všetkých 
parkoviskách TPS, a.s. 

FO občan 390,00 € 260,00 € 

PO, FO podnikateľ 570,00 € 380,00 € 

PRENOSNÁ, platí na všetkých parkoviskách TPS, a.s. FO občan, FO podnikateľ, PO 

1 140,00 € 760,00 € 

REZIDENTSKÁ NEPRENOSNÁ (platí iba v pásme 
A1) 

FO občan, FO podnikateľ 

50,00 €   

Manipulačný poplatok za vydanie novej parkovacej 
karty 

za podmienok stanovených v Prevádzkovom 
poriadku parkovacích miest prevádzkovateľa TPS, 

a.s. 
3,00 €/ks 

  

4. VYHRADENIE PARKOVACIEHO MIESTA A1 A2 

DLHODOBÉ VYHRADENIE na konkrétnom 
parkovisku 

poplatok za vyhradenie parkovacieho miesta 2500,00 €/rok 500,- €/rok 

jednorazový poplatok za 
vyznačenie vyhradeného 

parkovacieho miesta, jeho 
údržbu a odstránenie 

značenia  

zvislé dopravné 
značenie 

140,00 € 140,00 € 

vodorovné dopravné 
značenie 

70,00 € 70,00 € 

KRÁTKODOBÉ VYHRADENIE na konkrétnom 
parkovisku 

max. 3 po sebe idúce kalendárne dni 

0,50 €/h 0,10 €/h 

 

 

 

 

 
         Mgr. Richard Rybníček 
              primátor mesta 



Príloha č. 2 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2015           
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 
(znenie Novelizovaných článkov VZN č. 18/2014 s vyznačením zmien) 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje: 

a) úseky  miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území 
mesta Trenčín (ďalej aj ako „parkovacie miesta“ alebo „parkovisko“),  

b) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na parkoviskách území mesta 
Trenčín  v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcou z použitého  dopravného 
značenia,  

c) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 
d) podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej 

právnickej osoby,  
e) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,1 
f) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel, oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel. 

 
2. Toto VZN reguluje dočasné parkovanie motorových vozidiel výlučne na miestnych 

komunikáciách vo vlastníctve mesta Trenčín.  
 

3. Na účely tohto VZN sa rozumie: 
a) motorovým vozidlom motorové vozidlo motorové vozidlo kategórie L, M1, N1 s dĺžkou 

do 5,5 m, 2 
b) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

v pásme plateného parkovania,  
c) rezidentom fyzická osoba alebo fyzická  osoba - podnikateľ, ktorá ako fyzická osoba, má 

trvalý pobyt na niektorej z týchto ulíc v Trenčíne (orient. č./súpisné č.): 1. mája č. 1/165 
- 9/169, Farská, Hasičská, Hviezdoslavova č. 4/135 - 12/139, Hviezdová, Jaselská, 
Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Palackého, Rozmarínova, Sládkovičova, 
Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského, Štefánikova 2- 12 a súčasne je 
vlastníkom vozidla alebo oprávneným držiteľom vozidla podľa údajov v osvedčení 
o evidencii vozidla (pri fyzickej osobe – podnikateľovi sa neprihliada na miesto 
podnikania), 

d) pásmami plateného parkovania úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel na území mesta, 

e) parkovacím systémom technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu 
parkovného, napríklad parkovací automat, systém na úhradu parkovného 
prostredníctvom SMS a pod.,, 

f) prevádzková doba je časový úsek stanovený v Prevádzkovom poriadku parkovacích 
miest, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na určených úsekoch 
miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak VZN alebo osobitný predpis 
neustanovuje inak. 

                                            
1 Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
2 Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



 
Článok 2 

Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie na území mesta 
 

1. Miestne komunikácie určené na dočasné parkovanie sú podľa ich situovania zaradené do 
dvoch pásiem plateného parkovania:  
a) Pásmo A1 (centrum mesta): ul. Kragujevackých hrdinov, Mládežnícka, Palackého,  
b) Pásmo A2 (širšie okolie): ul. Legionárska, ul. Kragujevackých hrdinov.  

 
2. Grafické určenie parkovísk tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN.  
 
3. Miestne komunikácie určené na dočasné parkovanie musia byť riadne vyznačené schváleným 

a určeným dopravným značením.  
 

Článok 3 
Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

1. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií vo vlastníctve 
mesta Trenčín podľa čl. 2 tohto VZN bude zabezpečovať právnická osoba – Trenčianska 
parkovacia spoločnosť, a.s., IČO: 44 510 152.  (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 
 

2. Parkovné v súlade s týmto VZN je príjmom Prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo 
vlastnom mene a na vlastný účet.  
 

3. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať prevádzkovanie parkovacích miest bezodplatne na vlastné 
náklady. Týmto ustanovením nie je dotknutá Zmluva o nájme parkovísk č. 48/2009 zo dňa 
30.06.2009 v platnom a účinnom znení. 
 

4. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať prevádzku parkovacích miest v nasledujúcom rozsahu 
a pri dodržaní nasledujúcich podmienok:  
a) vyberať parkovné v súlade s týmto VZN, 
b) kontrolovať a zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému,  
c) zabezpečovať realizáciu, údržbu a obnovu schváleného a určeného zvislého a 

vodorovného dopravného značenia parkovacích miest,  
d) vydávať parkovacie karty,   
e) vydávať prevádzkový poriadok parkovacích miest, pri dodržaní podmienok a rozsahu 

úpravy dočasného parkovania uvedených v tomto VZN,  
f) zabezpečovať zimnú, bežnú a stavebnú údržbu parkovacích miest riadne a včas. 

 
5. Prevádzkový poriadok parkovacích miest (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) spracovaný v 

súlade s týmto VZN musí obsahovať najmä: 
a) názov prevádzkovateľa vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na 

dočasné parkovanie, 
b) zoznam úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie v súlade 

s týmto VZN, 
c) prevádzkovú dobu - dobu spoplatnenia, 
d) výšku úhrady za dočasné parkovanie, v súlade s týmto VZN, 
e) spôsob platenia úhrady a kontrola zaplatenia úhrady v súlade s týmto VZN, 
f) druhy parkovacích kariet a ich vzory, 
g) grafickú situáciu vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné 

parkovanie, 
h) podmienky pre vydanie jednotlivých druhov parkovacích kariet, 



i) povinnosti a práva držiteľa parkovacej karty, 
j) povinnosti a práva prevádzkovateľa parkovísk, 
k) zodpovednosť za vzniknuté škody. 

 
6. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny podliehajú schváleniu Mesta Trenčín, Útvarom 

stavebným, životného prostredia, dopravy a investícií Útvarom hlavného architekta.  
 

Článok 4 
Úhrada za dočasné parkovanie 

 
1. V čase prevádzkovej doby je vodič parkujúci motorové vozidlo na parkovacích miestach 

vymedzených v tomto VZN povinný uhradiť parkovné podľa platného cenníka, ktorý tvorí 
Prílohu č. 2 tohto VZN. V čase mimo prevádzkovej doby a počas štátom uznaných sviatkov je 
parkovanie bezplatné. 

 
2. Parkovné je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: 

a) zakúpením parkovacieho lístka z parkovacieho automatu,  
b) prostredníctvom mobilného operátora zaslaním SMS,  
c) zakúpením parkovacej karty,  
d) uzatvorením zmluvy o vyhradenom parkovaní. 
 

3. Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích 
miestach po dobu vyznačenú na tomto lístku. 
 

4. Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích 
miestach po dobu platnosti vyznačenú na parkovacej karte. 

 
5. Od úhrady parkovného sú oslobodené: 

a) motorové vozidlá so špeciálnym označením alebo s udelenou výnimkou na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov, pri splnení podmienok určených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi pre zastavenie a státie na parkovisku bez úhrady 
parkovného3, 

b) motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaný držiteľ európskeho parkovacieho preukazu 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím4, pričom parkovací preukaz musí byť viditeľne 
umiestnený za predným čelným sklom motorového vozidla tak, aby všetky údaje na 
prednej strane boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. 

 
6. Motorové vozidlá, ktoré sú od úhrady za dočasné parkovanie oslobodené, nepreukazujú 

spôsob zaplatenia úhrady podľa tohto VZN. 
 

7. Pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu je vodič povinný, 
bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla, zakúpiť si parkovací lístok platný pre 
plánovanú dobu parkovania a umiestniť ho viditeľne za predné sklo vozidla tak, aby bola 
možná vizuálna kontrola všetkých údajov na parkovacom lístku. Pokiaľ vodič nemôže 
umiestniť doklad o úhrade parkovného - za predné sklo vozidla (napr. pri motocykloch, 

                                            
3 §140 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 40 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4 § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 



štvorkolkách a pod.), je povinný zakúpený parkovací lístok u seba riadne uschovať a na 
vyzvanie ho predložiť orgánu dozoru kontrolujúceho plnenie povinností podľa tohto VZN.  

 
8. Minimálna výška parkovného pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu, 

potrebná pre vydanie parkovacieho lístku je 0,20 EUR. Parkovné je vždy uhradené len na dobu 
určenú pomerne podľa výšky skutočne uhradeného parkovného a určenej sadzby za 1 hodinu 
parkovania podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. 

 
9. Parkovací lístok môže byť zakúpený len na parkovisku, na ktorom je zaparkované vozidlo, pre 

ktoré je lístok určený. Parkovací lístok zakúpený v automate na inom parkovisku sa 
neakceptuje a motorové vozidlo je považované za vozidlo bez úhrady parkovného.  

 
10. V prípade nefunkčnosti parkovacieho automatu je vodič povinný zakúpiť si lístok v inom 

parkovacom automate, ak sa takýto na parkovisku nachádza. Ak sú nefunkčné všetky automaty 
na parkovisku, vodič nie je povinný uhradiť parkovné, a to ani prostredníctvom mobilného 
operátora.  

 
11. Úhrada prostredníctvom mobilného operátora je možná pre zákazníkov mobilných operátorov 

určených v Prevádzkovom poriadku.  
 

12. Vodič môže parkovné uhradiť zaslaním SMS v súlade s pokynmi uvedenými v Prevádzkovom 
poriadku, v ktorom Prevádzkovateľ určí tel. číslo na zaslanie SMS, text SMS správy a dĺžku 
takto predplatenej doby parkovania.   

 
13. Parkovné prostredníctvom SMS je uhradené doručením potvrdzujúcej SMS.  

 
14. Pokiaľ potvrdzujúcu správu vodič neobdrží v časovom limite do 30 sekúnd od odoslania SMS 

na úhradu parkovného alebo obdrží správu o neúspešnom uhradení parkovného, nemá 
uhradené parkovné a je povinný uhradiť parkovné iným spôsobom v súlade s týmto VZN. 
  

15. Parkovné prostredníctvom SMS taktiež nie je uhradené v prípade, ak evidenčné číslo 
zaparkovaného vozidla sa nezhoduje s evidenčným číslom uvedeným v potvrdzujúcej SMS 
o uhradení parkovného.  
 

16. Na úhradu parkovného parkovacími kartami vodič môže zakúpiť nasledujúce parkovacie karty 
(ďalej len „PK“):  
a) rezidentská PK,  
b) neprenosná PK,  
c) prenosná PK. 

 
17. PK je možné, v súlade s cenníkom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN, vydať len na dobu 

určitú, a to polrok alebo 1 rok.  
  

18. Rezidentská parkovacia karta (ďalej len „RPK“) je určená pre fyzickú osobu alebo fyzickú 
osobu - podnikateľa, ktorá má ako fyzická osoba trvalý pobyt na niektorej z týchto ulíc v 
Trenčíne (orient. č./súpisné č.): 1. mája č. 1/165 - 9/169, Farská, Hasičská, Hviezdoslavova č. 
4/135 - 12/139, Hviezdová, Jaselská, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Palackého, 
Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského, Štefánikova 
2- 12 a súčasne je vlastníkom vozidla alebo oprávneným držiteľom vozidla podľa údajov v 
osvedčení o evidencii vozidla (pri fyzickej osobe – podnikateľovi sa neprihliada na miesto 
podnikania). 



 
19. RPK sa vydáva ako neprenosná a je viazaná na konkrétne EČV a platí pre parkovanie vozidla 

na parkoviskách v pásme A1 podľa tohto VZN.  
 
20. Každej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá spĺňa podmienky pre vydanie 

RPK, môže byť v jednom časovom období vydaná maximálne jedna RPK. Týmto nie je 
dotknuté právo fyzickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa požiadať o vydanie iného 
typu PK (tzn. neprenosnej alebo prenosnej) alebo vyhradenie parkovacieho miesta.  

 
21. Neprenosná parkovacia karta (NPK) je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby – 

podnikateľov a právnické osoby, vydáva sa na konkrétne EČV motorového vozidla a je 
viazaná na parkoviská uvedené na karte, a to:  
a)     všetky parkoviská v pásme A1 a A2 alebo 
b)  všetky parkoviská v pásme A1 a A2 s výnimkou parkoviska na Palackého ulici                      
a platí na všetkých parkoviskách prevádzkovaných Trenčianskou parkovacou spoločnosťou.   

  
 
22. Prenosná parkovacia karta (PPK) je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a 

právnické osoby, vydáva sa bez uvedenia EČV a je viazaná na parkoviská uvedené na karte, 
tzn.:  
a)   všetky parkoviská v pásme A1 a A2 alebo 
b)   všetky parkoviská v pásme A1 a A2 s výnimkou parkoviska na Palackého ulici 
a platí na všetkých parkoviskách prevádzkovaných Trenčianskou parkovacou spoločnosťou..   

 
23. PK je potrebné umiestniť za predné sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna kontrola 

všetkých údajov na lícnej strane karty. PK musí byť takto umiestnená počas celej doby 
parkovania vozidla na parkovisku v čase prevádzkovej doby parkoviska.  
 

24. Parkovné prostredníctvom parkovacej karty je uhradené, ak  
a) je PK platná (použitá pred uplynutím vyznačenej doby platnosti alebo najneskôr 

v posledný deň platnosti PK), 
b) EČV parkujúceho vozidla sa zhoduje s EČV uvedeným v RPK alebo NPK, 
c) vozidlo je zaparkované na parkovisku, pre ktoré bola PK vydaná, 
d) PK je umiestnená za predným sklom motorového vozila alebo predložená vodičom, 

ktorý nemá možnosť umiestniť PK za predné sklo vozidla (napr. motocykle, štvorkolky) 
na vyzvanie orgánu dozoru podľa tohto VZN.  

 
25. Uhradením parkovného prostredníctvom PK nie je garantované, že držiteľ PK bude mať 

k dispozícii nepretržite voľné parkovacie miesto na každom z parkovísk, pre ktoré bola PK 
vydaná. 
 

26. PK vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN zostávajú v platnosti do uplynutia doby 
platnosti vyznačenej na PK.  
 

27. Parkovné je možné uhradiť aj uzatvorením osobitnej zmluvy o vyhradení parkovacieho miesta 
s Prevádzkovateľom. Na uzatvorenie zmluvy o vyhradení parkovacích miest nie je právny 
nárok. 
  

28. Prevádzkovateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvy o vyhradení parkovacieho miesta tak, aby 
vyhradené parkovacie miesta na každom parkovisku tvorili najviac 10% všetkých parkovacích 
miest na uvedenom parkovisku.  



 
 

Článok 6 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

 
c) poverení zamestnanci mesta Trenčín, 
d) mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“). 

 
2. Porušenie povinností stanovených týmto VZN je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickej 

osobe uložená pokuta až do výšky 33 EUR.  

3. V prípade porušenia povinností stanovených v tomto VZN môže mesto uložiť právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,- EUR5. 

4. Ustanoveniami odseku 2 a 3 tohto článku nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona6. 
 

5. Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b) tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v 
blokovom konaní. 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 
28.10.2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 
dňa .....2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 

 

                                            
5  § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
6 § 3 ods. 1 písm. f) bod 1. zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 



PRÍLOHA Č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín  
GRAFICKÉ URČENIE PARKOVACÍCH MIEST 

 
Kragujevackých hrdinov 

 



 
 

Mládežnícka ulica  

 
 
 
 
 



Palackého ulica 

 
 
 
 
 



Legionárska ulica 

 
 



PRÍLOHA Č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín 
 

CENNÍK PARKOVNÉHO 
 

Spôsob úhrady 
parkovného 

Pásmo A1 A2 

Parkovisko Palackého 
Kragujevackých 

hrdinov, 
Mládežnícka 

Legionárska 

PARKOVACÍ LÍSTOK Z 
PARKOVACIEHO AUTOMATU 

cena za 1 h parkovania 1,00 € 0,80 € 0,60 € 

SMS PARKING 
cena 1 Sms za 30 min 

parkovania 
0,60 € 0,40 € 

PARKOVACIE KARTY (PK) 

cena 

x  vyznačuje parkoviská, na ktorých daný 
typ karty platí 

polročná 
PK 

ročná PK 

FO - občan Neprenosná (s EČV)  
160 € 240 €   x x 

260 € 390 € x   x   x 

FO - podnikateľ, 
PO 

Neprenosná (s EČV)  
240 € 360 €   x x 

380 € 570 € x x x 

FO- občan, FO - 
podnikateľ, PO 

Prenosná 
480 € 720 €   x x 

760 € 1 140 € x x x 

Rezident 
rezidentská 

neprenosná (s EČV) 
nevydáva 

sa  
50 € 

x x   

Manipulačný poplatok za vydanie novej 
parkovacej karty 

3 € 

 

VYHRADENIE 
PARKOVACIEHO 
MIESTA (na 
konkrétnom 
parkovisku) 

ročný poplatok za vyhradenie parkovacieho 
miesta 

 
2 500 € 900 € 500 € 

jednorazový 
poplatok za 
vyznačenie 

vyhradeného 
parkovacieho 

miesta, jeho údržbu 
a odstránenie 

zvislé dopravné značenie  
 

140 € 140 € 140 € 

vodorovné dopravné 
značenie 

70 € 70 € 70 € 

KRÁTKODOBÉ 
VYHRADENIE 
PARKOVACIEHO 
MIESTA 

Sadzba za hodinu 
 

0,50 € 0,20 € 0,10 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENNÍK PARKOVNÉHO 

 

 

Spôsob úhrady parkovného 

Pásmo A1 A2 

Parkovisko Palackého 
Kragujevackých 

hrdinov, 
Legionárska 

1. PARKOVACÍ LÍSTOK Z PARKOVACIEHO AUTOMATU 
1,00  €/h 0,60 €/h 

2. SMS PARKING 

  

3. PARKOVACIE KARTY (PK) 
cena 

ročná PK polročná PK 

NEPRENOSNÁ (s EČV)  platí na všetkých 
parkoviskách TPS, a.s. 

FO občan 390,00 € 260,00 € 

PO, FO podnikateľ 570,00 € 380,00 € 

PRENOSNÁ, platí na všetkých parkoviskách TPS, a.s. FO občan, FO podnikateľ, PO 

1 140,00 € 760,00 € 

REZIDENTSKÁ NEPRENOSNÁ (platí iba v pásme 
A1) 

FO občan, FO podnikateľ 

50,00 €   

Manipulačný poplatok za vydanie novej parkovacej 
karty 

za podmienok stanovených v Prevádzkovom 
poriadku parkovacích miest prevádzkovateľa TPS, 

a.s. 
3,00 €/ks 

  

4. VYHRADENIE PARKOVACIEHO MIESTA A1 A2 

DLHODOBÉ VYHRADENIE na konkrétnom 
parkovisku 

poplatok za vyhradenie parkovacieho miesta 2500,00 €/rok 500,- €/rok 

jednorazový poplatok za 
vyznačenie vyhradeného 

parkovacieho miesta, jeho 
údržbu a odstránenie 

značenia  

zvislé dopravné 
značenie 

140,00 € 140,00 € 

vodorovné dopravné 
značenie 

70,00 € 70,00 € 

KRÁTKODOBÉ VYHRADENIE na konkrétnom 
parkovisku 

max. 3 po sebe idúce kalendárne dni 

0,50 €/h 0,10 €/h 

 

 
 
 
 
           
 

 
 


