
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 04.07.2018 uznesením č.1501, účinnosť: 
21.07.2018 
 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 4 ods. 3 písm. g/, §4 ods.5 písm. a) bod 2. a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
 

v y d á v a 
 

VZN mesta Trenčín č. 7/2018,  
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 8/2014  

o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev 
v meste Trenčín  

 
 
VZN č.8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných 
priestranstiev v meste Trenčín sa  mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1. Úvod VZN znie:  
„Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 4 ods. 3 písm. g/, § 4 ods.5 písm. a) bod 2. a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov“  
 
2. V článku 1 ods. 1  sa vypúšťa slovo „pozemkov“ a na konci ods. vypúšťa slovné spojenie „ako aj 
povinnosti užívateľov nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody.“ 
 
3.V článku 1 ods. 2 znie: 
 
„2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak.“ 
 
4. Zo znenia VZN sa vypúšťajú články 4-5. 
 
5. Zo znenia VZN sa vypúšťa článok 7. 
 
6. V článku 9 ods.3 znie: 
„3.Mesto uloží pokutu  právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi do výšky 6638,-€, ak 
poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN 2). Pokuta je príjmom mesta.“ 
 

7. Poznámka pod čiarou 2) znie nasledovne: 
 
„2) § 27b ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“ 
 
8. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie: 
 
„3. VZN mesta Trenčín č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 04.07.2018 uznesením č. 1501 a nadobúda účinnosť 
15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 
 
 
 

       Mgr. Richard Rybníček v.r. 
   primátor mesta 

 
 
 


