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Mestské zastupiteľstvo                     Trenčín, 10.05.2017 
v Trenčíne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 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 
 
 

 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Mgr. Ján Forgáč     Na samostatnej prílohe  
zástupca primátora 

      
 
Spracovali:        
 
Mgr. Lucia Zaťková 
útvar právny 
 
Ing. Iveta Marčeková 
útvar dopravy    

        
Dopad na rozpočet:  
- VZN z hľadiska rozpočtu zabezpečí príjem z parkovného, mesto bude mať súčasne výdavky na 

prevádzku parkovacích miest. 
 
Návrh VZN je v súlade s PHSR. 
      
         
Stanovisko KŽPDIaÚP zo dňa 11.04.2017: 

- Komisia neschválila navrhované uznesenie – odporučiť Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne  
schváliť predložený návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2016 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
na území mesta Trenčín (2 členovia komisie hlasovali za návrh uznesenia, 3 členovia komisie 
sa zdržali).            

 
 
V Trenčíne, 02.05.2017 



Dôvodová správa : 
 

V snahe vyjsť v ústrety požiadavkám občanom a umožniť pružné reagovanie aj na prípadné nové 
požiadavky pri prevádzkovaní plateného parkovania navrhujeme zmenu VZN nasledovne:  
 

- doplnenie možnosti požiadať o vydanie parkovacej karty (ďalej len „PK“) pásmo a PK Pásmo 
a dlhodobé, namiesto pôvodne vydanej PK dlhodobé,  

- doplnenie možnosti zrušiť abonentskú parkovaciu kartu, ak počas doby jej platnosti držiteľ PK 
splní podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty,  

- upustenie od povinnosti predložiť súhlas vlastníka bytu s užívaním nehnuteľnosti a vydaním 
parkovacej karty pre rodinné domy, t.j. bude postačujúce, ak má žiadateľ trvalý pobyt v tomto 
rodinnom dome, hoci nie je jeho vlastník ani spoluvlastník; v prípade nehnuteľností, v ktorých 
je viac ako 1 byt, musí žiadateľ, ktorý nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, 
a nemá k tomuto bytu v katastri nehnuteľností zapísané vecné bremeno - právo doživotného 
užívania, predložiť súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním 
tohto bytu a vydaním parkovacej karty, a to z dôvodu, aby bolo možné spoľahlivo zistiť 
a identifikovať, ktorý byt presne žiadateľ užíva (tento údaj v evidencii obyvateľov pri hlásení 
trvalého pobytu nemusí byť uvedený), a teda v poradí ktorá karta na byt sa vydáva. 

- doplnenie možnosti pre držiteľov abonentskej PK dlhodobé v pásme, zmeniť si pásmo pre 
ktoré bola PK vydaná, a to aj opakovane počas doby jej platnosti. 

 
Do VZN zároveň navrhujeme doplniť 2 nové ulice 

– Strojárenská ulica, ktorá z dôvodu plánovanej rekonštrukcie nebolo doteraz zaradená do zóny 
s plateným státím, 

– Žilinská ulica – na základe ústnej  požiadavky občanov, ktorí chcú mať možnosť zakúpiť si PK 
do pásma H, nakoľko táto ulica je na hranici tohto pásma.  

 
Návrh znenia VZN č. 5/2017 tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. Návrh znenia VZN č. 10/2016 
s vyznačením zmien v dotknutých článkoch tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu.  
 
  



 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
 
s c h v a ľ u j e  :  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 5/2017, 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. 
  



Príloha č. 1 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017, 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 

(Návrh znenia VZN č. 5/2017) 

 

 

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. 5/2017, 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. 7 ods. 20 sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„20. Držiteľ PK je oprávnený počas doby platnosti PK pre to isté EČV: 

a) požiadať o vydanie PK so širšou územnou platnosťou, 

b) požiadať o vydanie niektorej z PK podľa ods. 1 písm. a) alebo b) tohto článku namiesto PK 

„DLHODOBÉ“ alebo 

c) požiadať o vydanie ktorejkoľvek PK podľa ods. 1 písm. a), b), c), d) alebo e) tohto článku, 

ak mu počas platnosti vydanej PK pre abonentov vznikol nárok na vydanie PK pre 

rezidentov.  

 

Na základe žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK ukončí platnosť pôvodnej 

PK, Prevádzkovateľ vráti držiteľovi PK alikvotnu časť ceny pôvodnej PK a vydá novú PK 

s platnosťou na 1 rok. Zakúpenie PK s užšou územnou platnosťou počas platnosti PK na to 

isté EČV, okrem prípadov uvedených v písm. b) alebo c) tohto odseku nie je možné.“ 

 

2. V článku 7 ods. 27 písm. c) sa za text „výmer o pridelení bytu“ vkladá čiarka a pôvodný 

text „alebo úradne  overený súhlas vlastníka bytu s užívaním bytu žiadateľom a s 

vydaním PK“ sa nahrádza novým znením nasledovne:  
 

„v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, a v prospech žiadateľa nie je 

k tomuto bytu v katastri nehnuteľností evidované vecné bremeno - právo doživotného 

užívania, aj úradne  overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu 

s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK“ 

 

3. V článku 8 ods. 6 sa dopĺňa nový text nasledovne: 

 

„Počas doby platnosti PK môže držiteľ PK požiadať o zmenu pásma, pre ktoré je PK vydaná, 

a to aj opakovane.“ 



 

 

4. Do čl. 10 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie:  

 

„5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2017, 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 ...............................2017 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 

 

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

 

 
 

 

6. V Prílohe č. 2 v pásme D, stĺpci „Zoznam ulíc v danom pásme“ sa dopĺňa ulica 

„Strojárenská“. 

 

7. V prílohe č. 2 v pásme H, stĺpci „Zoznam ulíc v danom pásme“ sa dopĺňa ulica 

„Žilinská ul. (v úseku medzi ul. Považská)“. 



 

8. V prílohe č. 2 v pásme H, v stĺpci „Rozdelenie podľa orientačných čísiel“ sa dopĺňa 

ulica  „Žilinská 13, 15, 17“. 

 

9. V Prílohe č. 3 sa grafické zobrazenie ulíc so skrátenou dobou spoplatnenia v pásme H 

nahrádza novým znením nasledovne:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta  



Príloha č. 2 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 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 

(znenie Novelizovaných článkov VZN č. 10/2016 s vyznačením zmien) 

 

 

 

Článok 7  

Parkovacie karty – všeobecné ustanovenia 

 

1.  Typy parkovacích kariet:  

      a) parkovacia karta „PÁSMO“, 

      b) parkovacia karta „PÁSMO a DLHODOBÉ“, 

      c) parkovacia karta „PÁSMO a MESTO okrem A,B“ 

      d) parkovacia karta „DLHODOBÉ“, 

      e) parkovacia karta „MESTO okrem A,B“, 

      f) parkovacia karta „ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME“ 

      g) parkovacia karta „ABONENT DLHODOBÉ“, 

      h) parkovacia karta „ABONENT MESTO okrem A,B“. 

      i) parkovacia karta „NÁVŠTEVA PÁSMA“. 

 

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 daňový nedoplatok, ktorého výška pri fyzickej osobe presahuje sumu 

160 € a pri právnickej osobe presahuje sumu 1600,- € v zmysle zverejneného zoznamu 

daňových dlžníkov podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podanie novej 

žiadosti o vydanie parkovacej karty podľa odseku 1 písm. a) až h) tohto článku nie je po 

úhrade nedoplatku vylúčené.  

 

3.  Parkovacie karty (ďalej len PK) môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie1 L, 

M1 a N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m. 

 

4. PK je možné zakúpiť len na obdobie jedného roka odo dňa jej vydania, bez možnosti 

zakúpenia na kratšie časové obdobie. Uvedené neplatí pre PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“, 

ktorej platnosť je dva po sebe idúce pracovné dni. 

 

5.  PK sú vydávané ako neprenosné, na konkrétne EČV. Na jedno EČV môže byť vydaná iba 

jedna platná  PK.  

 

6.  Pre stanovenie ceny novej PK podľa odseku 1 písm. a) až e) tohto článku je rozhodujúce 

poradie vydania platných PK podľa odseku 1 písm. a) až e) tohto článku na byt, kedy cena 

bude určená na úrovni najlacnejšej nevydanej karty v číselnom rade.  

 

7. Ak v byte majú trvalý pobyt viac ako 3 nezaopatrené deti2, môžu byť na tento byt vydané 

dve PK podľa odseku 1 písm. a) až e) tohto článku v cene 1. karty na byt a to za 

predpokladu, že motorové vozidlo, na ktoré sa vydáva PK nie je podľa technického 

                                            
1 § 3 ods. 3 Zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení 
2 § 9 zákona č. 725/2004 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení 



preukazu spôsobilé na prepravu viac ako 5 osôb. Pre cenu tretej PK podľa odseku 1 písm. 

a) až e) tohto článku sa použije cena 2. karty na byt (podľa cenníka) a pre cenu štvrtej 

a ďalšej PK podľa odseku 1 písm. a) až e) tohto článku sa použije cena 3. a každej ďalšej 

karty na byt (podľa cenníka). Skutočnosť, že ide o nezaopatrené dieťa, v prípade detí po 

dovŕšení 15-teho roku veku preukazuje žiadateľ predložením dokladu (napr. potvrdenie 

o návšteve školy). 

 

8.  Po úhrade ceny PK obdrží žiadateľ informatívnu kartu so základnými údajmi: EČV pre 

ktoré je PK vydaná, údaj o dobe platnosti, územná platnosť karty, tzn. uvedenie 

pásma/pásiem, v ktorých je PK platná. PK je následne v informačnom systéme 

Prevádzkovateľa aktivovaná ako platná. Informatívna karta slúži žiadateľovi karty iba pre 

informáciu a nie je možné ňou preukázať úhradu parkovného. 

 

9.  Prevádzkovateľ pravidelne vyhodnocuje aktuálnu situáciu statickej dopravy v Zóne 

v nadväznosti na počet predaných PK. V prípade, že predaj ďalších PK by mal 

preukázateľne negatívny dopad na situáciu statickej dopravy v Zóne, Prevádzkovateľ je 

oprávnený uplatniť postup podľa odseku 10 tohto článku. 

 

10. Na predaj PK nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť predaj PK pre 

všetky pásma alebo len pre vybrané pásma, a to dočasne alebo trvalo, o čom vyhotoví 

písomný oznam pre verejnosť a zabezpečí jeho zverejnenie minimálne 14 kalendárnych dní 

vopred. V prípade, že žiadateľ podal žiadosť o predaj PK v čase, kedy bol predaj PK 

pozastavený, Prevádzkovateľ nevydá žiadateľovi PK.  

 

11.PK nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne vozidlo. Predajom PK 

Prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto na parkoviskách Prevádzkovateľa 

podľa požiadaviek držiteľa karty.  

 

12. Použitie PK vydanej pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN nie je úhradou parkovného 

v zmysle  tohto VZN.  

 

13.V prípade dodatočného zistenia, že údaje uvedené v žiadosti o PK a/alebo v prílohách 

predkladaných k žiadosti o  PK a/alebo akékoľvek iné údaje neskôr oznámené 

Prevádzkovateľovi sú nepravdivé,  bude PK v databáze PK zablokovaná ako neplatná. 

V takomto prípade nie je právny nárok na vrátenie zaplatenej ceny  PK, ani jej časti.  

 

14. Držiteľ má nárok na užívanie PK pokiaľ trvajú predpoklady, ktorých splnenie je 

podmienkou pre predaj konkrétneho typu PK (napr. trvalé bydlisko pri rezidentskej PK).  

 

15. Ak dôjde k zmene údajov, ktoré boli súčasťou žiadosti o PK a touto zmenou údajov 

držiteľ nestráca nárok na užívanie PK (napr. zmena trvalého pobytu v rámci toho istého 

pásma), je povinný o tom informovať Prevádzkovateľa v lehote do tridsiatich kalendárnych 

dní odo dňa, kedy nastala takáto skutočnosť a doložiť doklady preukazujúce zmenu 

údajov. 

 

16. Ak dôjde k zmene, ktorá spôsobí zánik nároku na užívanie PK (napr. zmena trvalého 

pobytu mimo mesta Trenčín alebo predaj motorového vozidla), držiteľ PK je povinný 

o tom informovať Prevádzkovateľa bezodkladne, najneskôr však v lehote do tridsiatich 

kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala  skutočnosť, ktorá spôsobila zánik nároku na 

užívanie PK. Týmto nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa ukončiť platnosť PK 



v databáze PK aj bez oznámenia zmeny podľa tohto odseku. V prípade ukončenia platnosti 

podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ bezodkladne upovedomí držiteľa o ukončení 

platnosti PK (napr. e-mailom alebo SMS). Držiteľ má nárok na vrátenie alikvotnej časti 

ceny PK. Pre výpočet alikvotnej časti ceny PK je rozhodujúci deň predloženia súvisiacich 

dokladov Prevádzkovateľovi – napr. pri predaji vozidla kópiu technického preukazu 

dokladujúcu odhlásenie z evidencie motorových vozidiel, resp. deň kedy bola ukončená 

platnosť PK v databáze PK a to podľa toho ktorý z týchto dní nastane skôr. Zodpovednosť 

za porušenie ustanovenia ods. 15 tohto článku týmto nie je dotknutá a jeho prípadné 

porušenie bude riešené.  

 

17. Ak držiteľ PK dočasne používa iné vozidlo a na toto iné vozidlo chce používať už 

zakúpenú PK, môže požiadať o dočasnú zmenu EČV v databáze PK. K tomu je potrebné 

uviesť dôvod dočasnej zmeny EČV. Takúto zmenu EČV je možné vykonať najdlhšie na 6 

týždňov. Ak počas lehoty 6 týždňov držiteľ PK neoznámi pominutie podmienok dočasnej 

zmeny, Prevádzkovateľ v databáze PK po uplynutí uvedenej lehoty automaticky nastaví 

platnosť PK  pre pôvodné EČV. Týmto spôsobom je možné vykonať dočasnú zmenu EČV 

maximálne dvakrát počas platnosti PK. PK je možné používať na úhradu parkovného vždy 

len pre jedno vozidlo, ktorého EČV je aktuálne uvedené v databáze PK. Pri dočasnom 

používaní iného vozidla, ako vozidla na ktoré bola vydaná PK podľa tohto odseku sa 

nevyžaduje preukázanie skutočnosti, že vozidlo, na ktorého EČV žiada vykonať zmenu 

v databáze PK, je oprávnený užívať aj na súkromné účely – t. z. ustanovenie čl. 7 ods. 26 

tohto VZN sa neaplikuje. 

 

18. Pri zmene cien PK (znížení/zvýšení) nie je nárok na vrátenie/doplatok ceny PK uhradenej 

pred touto zmenou. 

 

19. Ak dôjde k ukončeniu Prevádzkovania parkovacích miest Prevádzkovateľom a následkom 

toho dôjde k predčasnému skončeniu platnosti PK, držiteľ PK má nárok na vrátenie 

alikvotnej časti ceny PK. 

 

20. Ak sa držiteľ PK počas jej platnosti rozhodne, že si zakúpi na to isté EČV   PK so širšou 

územnou platnosťou, ukončí sa v databáze PK platnosť pôvodnej PK a Prevádzkovateľ 

vráti držiteľovi PK alikvotnú časť ceny pôvodnej PK. Nová PK so širšou územnou 

platnosťou bude vydaná s platnosťou na 1 rok. Zakúpenie PK s užšou územnou platnosťou 

počas platnosti PK na to isté EČV nie je možné.  

 

20. Držiteľ PK je oprávnený počas doby platnosti PK pre to isté EČV: 

a) požiadať o vydanie PK so širšou územnou platnosťou, 

b) požiadať o vydanie niektorej z PK podľa ods. 1 písm. a) alebo b) tohto článku 

namiesto PK „DLHODOBÉ“ alebo 

c) požiadať o vydanie ktorejkoľvek PK podľa ods. 1 písm. a), b), c), d) alebo e) tohto 

článku, ak mu počas platnosti vydanej PK pre abonentov vznikol nárok na vydanie PK 

pre rezidentov.  

 

Na základe žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK ukončí platnosť pôvodnej 

PK, Prevádzkovateľ vráti držiteľovi PK alikvotnu časť ceny pôvodnej PK a vydá novú 

PK s platnosťou na 1 rok. Zakúpenie PK s užšou územnou platnosťou počas platnosti PK 

na to isté EČV, okrem prípadov uvedených v písm. b) alebo c) tohto odseku nie je možné. 

 



21. V iných prípadoch, ako uvedených v ods. 16, 19 a 20 tohto článku nevzniká držiteľovi PK 

nárok na vrátenie alikvotnej časti ceny PK, pokiaľ v prípadoch hodných osobitného zreteľa 

(napr. smrť držiteľa karty) nebude s Prevádzkovateľom dohodnuté inak. 

 

22. Alikvotná časť ceny PK pre účely ods. 16, 19, 20 a 21 sa vypočíta ako podiel ceny PK a 

počtu dní celkovej platnosti karty vynásobený počtom dní zostávajúcich do konca platnosti 

PK odo dňa, kedy došlo k predčasnému skončeniu platnosti PK. 

 

23. Pri opakovanom zakúpení PK, v prípade že nedôjde k žiadnej zmene údajov, ktoré sú 

súčasťou žiadosti o PK, môže Prevádzkovateľ upustiť od požiadavky predkladania 

niektorých dokladov, ktoré majú byť prílohou žiadosti o PK podľa tohto VZN. 

 

24. Na PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým alebo elektrickým pohonom sa vzťahuje 

jednorazová zľava z ceny PK, výška zľavy je upravená v cenníku parkovného, ktorý tvorí 

prílohu k tomuto VZN. K uplatneniu zľavy je nutné predložiť technický preukaz 

uvedeného vozidla preukazujúci hybridno-elektrický alebo elektrický pohon. 

 

25. Držiteľ PK, s výnimkou PK „PÁSMO“ a s výnimkou PK ABONENT DLHODOBÉ 

v PÁSME má nárok na zľavu zo základnej sadzby parkovného v pásme A alebo B na prvé 

zakúpené parkovné za deň, max. na 1 h/deň a to pri akomkoľvek spôsobe úhrady 

parkovného podľa čl. 5 ods. 5, písm. a) až d) tohto VZN. Výška zľavy je upravená 

v cenníku parkovného, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN. 

 

26. Podmienkou pre vydanie PK pre rezidentov a PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME je 

skutočnosť, že rezident preukáže, že:  
      a) vozidlo, na ktorého EČV žiada vydať PK, je oprávnený užívať aj na súkromné účely ako 

vlastník motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, alebo  

      b) vozidlo, na ktorého EČV žiada vydať PK, je oprávnený užívať aj na súkromné účely ako držiteľ 

motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, alebo 

      c) motorové vozidlo, na ktorého EČV žiada vydať PK užíva na súkromné účely podľa osobitného 

predpisu13https://mail.google.com/mail/u/0/ - m_8282683038884529741__ftn1, 

alebo 

      d) je členom štatutárneho orgánu držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla, na ktorého EČV 

žiada vydať PK, alebo 

      e) je prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK. 

 

27. K žiadosti o PK pre rezidentov je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady 

(originál k nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu): 
       a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo 

pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa 

nevyžaduje 14,   

       b) doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad o tom, že 

žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového 

vozidla) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného predpisu15, napr. „Dohodu o 

poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“ v 

zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov alebo že je členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka 

motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, 

      c) doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k bytu, v ktorom má trvalý pobyt, tzn. list vlastníctva alebo 

potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, alebo úradne  

overený súhlas vlastníka bytu s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK  v prípade, ak sa 

v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, a v prospech žiadateľa nie je k tomuto bytu v katastri 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8282683038884529741__ftn1


nehnuteľností evidované vecné bremeno - právo doživotného užívania,  aj úradne  overený 

súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu žiadateľom a s 

vydaním PK; v prípade, ak ide o trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorá na liste vlastníctva nie je 

rozdelená na jednotlivé byty, je žiadateľ povinný predložiť aj vyhlásenie všetkých 

spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe rozdelenia tejto nehnuteľnosti na byty a ich 

užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi, 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, 

      d) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK 

vydaná. 

 

28. K žiadosti o PK pre abonentov (s výnimkou PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME) je 

žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre 

archiváciu): 
     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,  

     b) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK 

vydaná. 

 

29. K žiadosti o PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME je žiadateľ povinný predložiť 

nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu): 
     a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo 

pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa 

nevyžaduje 14,  

 

30. V prípade, ak žiadateľ požiada o vydanie PK na byt, pre ktorý sú už vydané minimálne 3 

platné PK (všetky PK sú platné v čas podania žiadosti), pre vydanie tejto štvrtej a každej 

ďalšej PK na byt musí, v čase podania žiadosti  o vydanie PK, mať v evidencii obyvateľov 

vedenej mestom Trenčín nahlásený trvalý pobyt v tomto  byte toľko plnoletých osôb, 

koľko PK na byt bude platne vydaných (vrátane tej PK, o ktorú v súlade s týmto 

ustanovením požiadal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________   

 
13     Zákon o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení 
14     Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení, 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 



15     Zákon o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení 

Článok 8  

Podmienky vydania parkovacích kariet a ich platnosť 

 
PK PRE REZIDENTOV 

1.  PK „PÁSMO“ je určená pre rezidenta s trvalým pobytom v pásme, pre ktoré je vydaná. 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“. 

 

2. PK „PÁSMO a DLHODOBÉ“ je určená pre rezidenta s trvalým pobytom v pásme, pre ktoré je 

vydaná. Platí v tom pásme, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt a zároveň platí na všetkých 

parkovacích miestach určených dopravným značením na dlhodobé státie a to bez ohľadu na to, 

v ktorom pásme sa dlhodobé státie nachádza. Označenie pásma, v ktorom je karta (popri 

parkovacích miestach určených dopravným značením na dlhodobé státie) platná, sa uvádza v názve 

karty, napr. PK „PÁSMO A a DLHODOBÉ“. 

 

3. PK „PÁSMO a MESTO okrem A,B“ je určená pre rezidenta s trvalým pobytom v pásme, pre ktoré 

je vydaná. Platí na všetkých parkovacích miestach v zóne s plateným státím, pričom však neslúži 

na úhradu parkovného v pásme A, B, s výnimkou: 

     a) rezidentov s trvalým pobytom v pásme A, kedy slúži na úhradu parkovného aj v pásme A 

(v tomto    prípade sa PK označí ako PK „PÁSMO A a MESTO okrem B“), 

b) rezidentov s trvalým pobytom v pásme B, kedy slúži na úhradu parkovného aj v pásme B 

(v tomto prípade sa PK označí ako PK „PÁSMO B a MESTO okrem A“).  

      Označenie pásma, v ktorom má rezident trvalý pobyt sa uvedie aj v názve karty (v tomto prípade 

sa PK označí napr. PK „PÁSMO C a MESTO okrem A,B“). 

 

4. PK „DLHODOBÉ“ je určená pre rezidenta s trvalým pobytom v meste Trenčín. Platí len 

na všetkých parkovacích miestach určených dopravným značením na dlhodobé státie a to bez 

ohľadu na to, v ktorom pásme sa dlhodobé státie nachádza. 

 

5. PK „MESTO okrem A,B“ je určená pre rezidenta s trvalým pobytom v meste Trenčín. Platí na 

všetkých parkovacích miestach v zóne s plateným státím, pričom však neslúži na  úhradu 

parkovného v pásme A, B. 

 

PK PRE ABONENTOV 

6.  PK „ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME“ je určená pre akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá nie je 

rezidentom ako aj pre fyzickú osobu, ktorá v zmysle tohto VZN nemá nárok na kúpu PK pre 

rezidenta. Platí iba v pásme, pre ktoré je vydaná a to výhradne na parkovacích miestach určených 

dopravným značením na dlhodobé státie. Žiadateľ o túto PK si môže vybrať jedno pásmo platnosti 

tejto PK z nasledujúcich: C, D, G, H. Označenie pásma, v ktorom je karta platná na parkovacích 

miestach určených dopravným značením na dlhodobé státie, sa uvádza v názve karty, napr. PK 

„ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME C“. Počas doby platnosti PK môže držiteľ PK požiadať 

o zmenu pásma, pre ktoré je PK vydaná, a to aj opakovane.  

 

7.  PK „ABONENT DLHODOBÉ“ je určená pre kohokoľvek, kto nie je rezidentom ako aj pre osobu, 

ktorá v zmysle tohto VZN nemá nárok na kúpu PK pre rezidenta. Platí len na všetkých parkovacích 

miestach určených dopravným značením na dlhodobé státie a to bez ohľadu na to, v ktorom pásme 

sa dlhodobé státie nachádza.  

 

8. PK „ABONENT MESTO okrem A,B“ je určená pre kohokoľvek, kto nie je rezidentom ako aj pre 

osobu, ktorá v zmysle tohto VZN nemá nárok na kúpu PK pre rezidenta. Platí na všetkých 

parkovacích miestach v zóne s plateným státím, pričom však neslúži na úhradu parkovného 

v pásme A, B.   



 

PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“  

9. PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ je určená pre úhradu parkovného motorového vozidla osoby, ktorá 

navštívi rezidenta s trvalým pobytom v pásme. Žiadateľom o vydanie PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ 

môže byť len rezident s trvalým pobytom v pásme, pre ktoré má byť PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ 

vydaná. V prípade rezidenta pásma A ustanovenie predchádzajúcej vety o povinnosti mať trvalý 

pobyt v pásme, pre ktoré má byť PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ vydaná, neplatí a to z dôvodu, že PK 

„NÁVŠTEVA PÁSMA“ nie je možné vydať s platnosťou pre pásmo A. Preto, ak je žiadateľom 

rezident pásma A, v žiadosti o vydanie PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ uvedie, v ktorom pásme má 

byť karta platná, pričom si môže vybrať z pásma B, C alebo G.  

 

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. Platnosť PK je 2 po sebe idúce pracovné dni. 

 

 
Článok 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

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

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín bolo schválené MsZ 

v Trenčíne dňa 06.07.2016 a nadobúda účinnosť 15.3.2017.  

 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia: 

a)  VZN č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

na území mesta Trenčín, 

b)  VZN 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. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 11/2016, 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 28.09.2016 a nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 4/2017, 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 21.02.2017 a nadobúda účinnosť  dňa 

15.03.2017. 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2017, 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 ...............................2017 a nadobúda 

účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

 

 
  



Príloha č. 1 

 

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

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín  

 

Grafické vyobrazenie zóny s plateným státím s rozdelením na jednotlivé pásma 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

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

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín  

 

Zaradenie jednotlivých ulíc alebo ich častí do pásiem  

 

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. 

A 

Farská, Hasičská, Hviezdová, Jaselská, Kniežaťa Pribinu, Mariánske 

námestie, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Nám. SNP, Palackého, 

Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha 

Zamarovského 

Okrem Rozmarínova č. 3 (pásmo C) 

B 

1. mája, Horný Šianec, J. Braneckého, Jesenského (v úseku medzi ul. 

K dolnej stanici a ul. Legionárska), Jilemnického (v úseku medzi ul. 

K dolnej stanici a Námestím sv. Anny), K dolnej stanici (v úseku medzi ul. 

Piaristická a ul. Legionárska), Legionárska (v úseku medzi ul. K dolnej 

stanici a Námestím sv. Anny), M. Nešporu, Nám. sv. Anny,  Súdna (v 

úseku medzi Námestím sv. Anny a ul. Piaristická), Hviezdoslavova 

Jesenského po č. 12, Jilemnického č. 

1, 2, 3, 5, 7, K dolnej stanici od č. 18, 

Legionárska č. 1, 2, 3, 4, Súdna č. 15 

a od 22 vyššie   

C 

28. októbra ( v úseku medzi ul. Soblahovská a Dlhé Hony), Bernolákova, 

Dlhé Hony (v úseku medzi ul. Legionárska a Inovecká), Dolný Šianec (v 

úseku cca ul. Jilemnického po okružnú križovatku na Legionárskej), 

Električná, I. Olbrachta, Inovecká (v úseku medzi ul. Soblahovská a Dlhé 

Hony), Jesenského (v úseku od podjazdu na Noviny po ul. K dolnej 

stanici), Jilemnického (v úseku od podjazdu na Noviny po ul. K dolnej 

stanici),  K dolnej stanici (v úseku medzi ul. Električná a Piaristická), 

Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, Legionárska (v úseku medzi ul. 

K dolnej stanici a Dlhé Hony), Moyzesova, Nemocničná, Panenská, 

Partizánska (v úseku medzi ul. Legionárska a križovatkou s ul. Partizánska 

smerujúcou k ul. Nad tehelňou), Piaristická, Rozmarínova (pri cestnom 

moste a ul. Električná), Soblahovská (v úseku od okružnej križovatky na 

Legionárskej po ul. Inoveckú), Súdna 

28. októbra párne č. po 16, nepárne po 

č. 29, Dlhé Hony nepárne po č. 7, 

Dolný Šianec 1, 3, 5 a párne č. po 18, 

Inovecká párne po č. 26, Jesenského 

od č. 28, Jilemnického č. 4, 6, 8 a 

vyššie, K dolnej stanici po č. 17, 

Legionárska č. 5 – 38, 40, 42, 44, 

Partizánska po č. 5, 7, 9, 21, 23, 25, 

Rozmarínova č. 3, Soblahovská č. 2, 

4, nepárne po č. 19, Súdna po č. 20 

okrem č. 15 

D 

28. októbra (v úseku medzi ul. Dlhé Hony a Beckovská), Beckovská, 

Bezručova, Cintorínska, Dlhé Hony (v úseku medzi ul. Inovecká 

a Soblahovská), Dolný Šianec (v úseku od okružnej križovatky na 

Legionárskej po ul. Dlhé Hony), Inovecká (v úseku medzi ul. Dlhé Hony, 

Soblahovská a Bezručova), J. Kráľa, Kalinčiakova (v úseku medzi ul. 

Beckovská a Bezručova), Krátka, Kúty, Legionárska (v úseku medzi ul. 

Dlhé Hony a ul. Beckovská), Nová, Partizánska (v úseku medzi 

križovatkou s ul. Partizánska smerujúcou k ul. Nad tehelňou a ul. 

Cintorínskou), Soblahovská (v úseku medzi ul. Inovecká a Bezručova), 

Tatranská, Záhradnícka, Zelená, Strojárenská 

28. októbra párne č. od 18, nepárne od 

č. 31, Dlhé Hony nepárne od č. 9, 

párne od č. 2, Dolný Šianec nepárne 

od č. 7, č. 18D a párne od č. 20, 

Inovecká nepárne po č. 9, párne č. 28 

– 62, Kalinčiakova č. 2, 4, 6, 

Legionárska nepárne č. 39 – 49, párne 

č. 46 – 78, Partizánska č. 6, 8, 10 

nepárne č. 27 – 59, Soblahovská č. 6, 

nepárne od č. 21 – 61,  

G 

17. novembra, Gen. Goliana, Hodžova (v úseku medzi ul. Martina Rázusa 

a Gen. Viesta), Holubyho nám., Hurbanova (v úseku medzi ul. Študentská 

a Gen. Viesta), Jiráskova, Komenského, Kragujevackých hrdinov, Martina 

Rázusa (v úseku medzi ul. Študentská a Gen. Viesta), Nábrežná, Sadová, 

Smetanova, Študentská, Švermova, Vodárenská 

Hodžova nepárne po č. 25, párne po č. 

34, Hurbanova nepárne po č. 39, 

párne po č. 56, Martina Rázusa 

nepárne po č. 13, párne po č. 38 

H 

Gagarinova, Gen. Viesta, Hodžova (v úseku medzi ul. Gen. Viesta a ul. 

Považská), Hurbanova (zvyšná časť ulice nepatriaca do pásma G), Kpt. 

Nálepku, M. Turkovej, Martina Rázusa (v úseku medzi ul. Gen. Viesta 

a Kpt. Nálepku), Osvienčimská, Považská, Šoltésovej, Žilinská ul. (v úseku 

medzi ul. Považská) 

Hodžova nepárne od č. 27, párne od č. 

36, Hurbanova č. 41, 43, 59 a párne 

od č. 58, Martina Rázusa nepárne od 

č. 15, párne od č. 40, Považská 34 – 

79, Žilinská 13, 15, 17 

 

 

 



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. Dlhé Hony 

v úseku medzi ul. Soblahovská a Inovecká, ul. Bezručova, ul. Beckovská v úseku medzi ul. Inovecká 

a Kalinčiakova, ul. Legionárska (pri K2) 

 

 
 

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

Hodžova, časť ul. Šoltésovej (pri areáli ZŠ)  

 

 
 
 

 



 


