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Stanovisko KŽPDIaUP: Komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

8/2018, 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 so zmenami. K zmene dĺžky 
motorových vozidiel, pre ktoré je možné vydať parkovaciu kartu pripraviť 
analýzu alebo predpokladaný počet vozidiel, ktorých sa to môže dotýkať do 
dňa konania zasadnutia MsZ. Doplnenie oslobodenia od úhrady parkovaného 
pre vozidlá pohrebných služieb počas výkonu činnosti podľa zákona 
o pohrebníctve vypustiť. 

 
 
V Trenčíne, 17.09.2018 
  



Dôvodová správa : 
 

V snahe vyjsť v ústrety požiadavkám občanov, ktoré sme obdržali v rámci bežnej operatívy, najmä 
cestou klientskeho centra MsÚ v Trenčíne,  navrhujeme zmenu VZN č. 10/2016, a to nasledovne: 
 

- Rozšírenie definície pojmu rezident aj o štátnych príslušníkov tretích krajín s prechodným 
pobytom a prechodným pobytom modrá karta na území SR (na území mesta Trenčín) 
a občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov s pobytom na území SR (na území 
mesta Trenčín), s výnimkou sezónnych pracovníkov. K tomuto rozšíreniu definície pojmu 
pristupujeme z dôvodu, že na rozdiel od občanov SR s prechodným pobytom na území mesta 
Trenčín, cudzinci nemajú možnosť získať trvalý pobyt v zmysle ustanovení zákona č. 
404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, pokiaľ sa napr. z dôvodu zamestnania na území SR 
nezdržiavajú oprávnene najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti o udelenie trvalého, resp. 
dlhodobého pobytu, a teda v tomto období nemajú možnosť získať trvalý pobyt na území SR. 
Je tu teda rozdiel, kedy občan SR sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či bude mať trvalý pobyt 
v meste Trenčín (a teda môže byť rezidentom) alebo bude mať len pobyt prechodný (a teda 
nemá nárok na vydanie rezidentskej karty), kdežto cudzinci túto možnosť voľby najmenej po 
dobu prvých 5 rokov oprávneného pobytu na území SR nemajú.  

- Zmena dĺžky motorových vozidiel pre ktoré je možné vydať parkovaciu kartu z 5,3 m na 5,4 
m, nakoľko niektoré osobné motorové vozidlá presahujú o niekoľko centimetrov takto určenú 
dĺžku, a teda majiteľ takéhoto motorového vozidla by nemal možnosť požiadať o vydanie 
parkovacej karty. Mesto v poslednej dobe zaregistrovalo viacero žiadostí najmä od držiteľov 
vozidiel pre 8+1 osôb, kde je presah o 9 cm alebo od držiteľov niektorých iných vozidiel, 
ktorých dĺžka bola napr. 5,32 m. Vzhľadom ku skutočnosti, že tieto vozidlá sú ešte bežne 
využívané občanmi Trenčína na súkromné účely a predĺženie o 10 cm by nemalo spôsobovať 
vážnejšie problémy, navrhujeme túto zmenu.  

- Dopĺňa sa oslobodenie od úhrady parkovného pre vozidlá pohrebných služieb počas 
výkonu činnosti podľa zákona o pohrebníctve. Napriek skutočnosti, že sa jedná 
o podnikateľskú činnosť, a teda prevádzkovateľ pohrebnej služby by mohol náklady spojené 
s úhradou parkovného premietnuť do nákladov hradených pozostalými, s ohľadom na 
charakter vykonávanej činnosti, považujeme za vhodné v tomto prípade oslobodiť vozidlá 
pohrebných služieb od úhrady parkovného (obdobne ako napríklad sú oslobodené aj vozidlá 
havarijných a pohotovostných služieb pri služobnom výkone, čo sú tiež podnikateľské  
činnosti).  

- Nakoľko došlo k zrušeniu zákona 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, a to prijatím zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo nutné aktualizovať odkaz na 
tento zákon v súvislosti s rozdelením vozidiel do kategórií L, M, N.  

- Zároveň v súlade so znením zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) je možné niektoré údaje vyžadované 
pri vybavovaní parkovacej karty získať, resp. overiť v informačných systémoch verejnej 
správy, resp. dostupných registroch – napr. obchodný register, živnostenský register, .... , 
navrhujeme preto z VZN vypustiť povinnosť predkladať – list vlastníctva a výpis zo 
živnostenského, obchodného alebo obdobného registra k žiadosti o vydanie parkovacej karty. 

 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2018, 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, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu.  



Príloha č. 1 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018 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. 8/2018) 

 

 

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. 8/2018, 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 odsek 2 písm. e) sa nahrádza novým znením nasledovne: 

„e) motorovým vozidlom – vozidlo kategórie4 L, M1, M2, M3 a N1, pričom vozidlá 

s dĺžkou presahujúcou 5,4 m môžu stáť iba na miestach na to určených dopravným 

značením,“  

 

2. Poznámka pod čiarou č. 4 sa nahrádza novým znením nasledovne:    
 

„4 § 4 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ 

 

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

 

„g) rezidentom 

i. 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  

ii. fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 5 zákona č. 

253/1998 Z.z., ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu 

býva v byte na území mesta Trenčín, alebo 

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

prechodný pobyt podľa § 20 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 prechodný pobyt na území mesta Trenčín, 

s výnimkou prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 zákona č. 404/2011, t.j. 

prechodného  pobytu na účel sezónneho zamestnania, alebo 



iv. štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky prechodný 

pobyt modrá karta podľa § 37 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa dokladu 

o pobyte má prechodný pobyt na území mesta Trenčín,  

v. štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený trvalý 

pobyt podľa § 42 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa dokladu o pobyte má trvalý 

pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

vi. občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky právo na pobyt  podľa 

§ 64 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu občana Európskej 

únie má pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

vii. 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 

viii. rodinný príslušník občana Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky 

právo pobyt podľa § 69 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového 

preukazu rodinného príslušníka občana Európskej únie má pobyt na území mesta 

Trenčín, alebo 

ix. 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.“  

 

4. V článku 1 ods. 2 sa písm. n) nahrádza novým znením nasledovne: 

 

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

prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 20 a nasl. zákona č. 

404/2011 Z.z., s výnimkou prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 tohto zákona, 

prechodný pobyt modrá karta štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 37 a nasl. 

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

a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., pobyt občana Európskej únie podľa § 64 a nasl, zákona 

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

Z.z., pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie podľa § 69 a nasl. zákona č. 

404/2011 Z.z., trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie podľa § 71 

zákona č. 404/2011 Z.z., trvalý pobyt podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. (za miesto 

trvalého pobytu pre tieto osoby sa na účely tohto VZN považuje miesto pobytu na území 

mesta Trenčín na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu).“ 

 

5. V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie: 

 

„h) vozidlá pohrebných služieb pri poskytovaní služieb podľa § 8 ods. 2 zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve.“ 

 

6. V článku 7 sa ods. 3 nahrádza novým znením nasledovne:  

 

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

kategórie11 L, M1 a N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,4 m.“ 

 

 

7. Poznámka pod čiarou č. 11 sa nahrádza novým znením nasledovne:  

 



„11 § 4 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ 

 

 

8. V čl. 7 ods. 29 písm. c) a d) sa nahrádzajú novým znením nasledovne: 

 
     „c) doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k bytu, v ktorom má trvalý pobyt, s výnimkou listu 

vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade 

s § 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon proti byrokracii“), tzn. potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo 

výmer o pridelení bytu, 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; 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) fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. 

nájomnú, resp. obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Trenčín 

(pričom pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov“) a doklady preukazujúce vlastnícky vzťah osoby, ktorá 

žiadateľovi na základe zmluvy umožnila užívanie bytu, k tomuto bytu, s výnimkou listu 

vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade 

s § 1 zákona proti byrokracii,  a to: potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer 

o pridelení bytu, v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt,  aj úradne  overený 

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

vydaním PK; v prípade, ak ide o užívanie bytu 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,“ 

 

 

9. V čl. 7 ods. 30 písm. a) sa 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 si 

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

žiadateľ evidovaný, zabezpečí Prevádzkovateľ z informačného systému verejnej správy 

v súlade s § 1 zákona proti byrokracii,“ 

 

10. V čl. 10 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie:  

 

„8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 8/2018, 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 .................... a nadobúda účinnosť 

pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín“ 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 
  



Príloha č. 2 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018 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 1 

Úvodné ustanovenia 

 

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

      a)  podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych  komunikácií na území mesta Trenčín,  

      b)   spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 

      c)   výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného 

predpisu,1 

      d)   spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia,  

      e)   oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

 

2.   Na účely tohto VZN sa rozumie: 

      a)   miestnymi komunikáciami  - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 

vlastníctve mesta Trenčín a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú 

zaradené do siete miestnych komunikácií,2 

      b)  vymedzenými úsekmi – úseky miestnych komunikácií v zóne s plateným státím, 

označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami, určenými na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel (ďalej aj ako „parkoviská“ alebo „parkovacie 

miesta“), 

      c)   pásmom plateného parkovania alebo pásmom– zoskupenie vymedzených úsekov 

miestnych komunikácií do ucelených oblastí, 

      d)  zónou s plateným státím– zoskupenie pásiem plateného parkovania do oblasti 

označenej dopravnými značkami IP 27a (Zóna s plateným státím) a IP 27b (Koniec 

zóny s plateným státím)3,  

       e)  motorovým vozidlom – vozidlo kategórie4 L, M1, M2, M3 a N1, pričom vozidlá 

s dĺžkou presahujúcou 5,3 m môžu stáť iba na miestach na to určených dopravným 

značením, 

e) motorovým vozidlom – vozidlo kategórie4 L, M1, M2, M3 a N1, pričom vozidlá 

s dĺžkou presahujúcou 5,4 m môžu stáť iba na miestach na to určených dopravným 

značením, 

f) dočasným parkovaním – dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií,  

      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  

                                            
1 Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
2 § 4b ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 
3 Príloha č. 1 k Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
4 § 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 

 § 4 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



             - fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 5 zákona č. 

253/1998 Z.z., ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu 

býva v byte na území mesta Trenčín, 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 

             - 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,  

  

g) rezidentom 

i. 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  

ii. fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 

Z.z., ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu býva v byte 

na území mesta Trenčín, alebo 

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

prechodný pobyt podľa § 20 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 prechodný pobyt na území mesta Trenčín, s výnimkou 

prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 zákona č. 404/2011, t.j. prechodného  pobytu na 

účel sezónneho zamestnania, alebo 

iv. štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky prechodný 

pobyt modrá karta podľa § 37 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa dokladu 

o pobyte má prechodný pobyt na území mesta Trenčín,  

v. štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený trvalý 

pobyt podľa § 42 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa dokladu o pobyte má trvalý 

pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

vi. občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky právo na pobyt  podľa § 

64 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu občana Európskej 

únie má pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

vii. 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 

viii. rodinný príslušník občana Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky 

právo pobyt podľa § 69 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu 

rodinného príslušníka občana Európskej únie má pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

ix. 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, 

h) bytom je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestnosti s príslušenstvom 

usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie,5 na 

účely tohto VZN sa pod pojmom byt rozumie aj rodinný dom  

                                            
5 § 43b ods. 4 Zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení  



        i)  parkovacím systémom - technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu 

parkovného, napríklad parkovací automat, závorový parkovací systém, systém 

na úhradu parkovného prostredníctvom SMS, informačný systém združujúci 

informácie o úhradách parkovného a umožňujúci kontrolu úhrady parkovného a pod., 

         j) doba spoplatnenia  - časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak 

VZN alebo osobitný predpis neustanovuje inak, 

        k) dlhodobým parkoviskom – parkovacie miesta označené dopravným značením ako 

„dlhodobé“,  

        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, 

       m) prienikovým parkoviskom – parkovacie miesta nachádzajúce sa spravidla na hranici 

dvoch susediacich pásiem plateného parkovania, pre ktoré je prevádzkovateľ 

oprávnený zvislým dopravným značením umožniť použitie parkovacích kariet podľa 

článku 7 ods. 1 písm.) a), b), c), f) alebo i) na úhradu parkovného tak, že na týchto 

parkovacích miestach bude možné uhradiť parkovné parkovacími kartami platnými 

v ktoromkoľvek z týchto susediacich pásiem (napríklad na zvislom dopravnom 

značení bude uvedené „PÁSMO G, H“), úhrada parkovného  podľa čl. 5 ods. 5 písm. 

a), b), c) alebo d) musí byť realizovaná v súlade s pokynmi a cenami uvedenými na 

zvislom dopravnom značení, 

      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.., 

trvalý pobyt podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. (za miesto trvalého pobytu pre tieto 

osoby sa na účely tohto VZN považuje miesto pobytu na území mesta Trenčín na 

základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu). 

 

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

prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 20 a nasl. zákona č. 

404/2011 Z.z., s výnimkou prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 tohto zákona, 

prechodný pobyt modrá karta štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 37 a nasl. 

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

a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., pobyt občana Európskej únie podľa § 64 a nasl, zákona 

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

Z.z., pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie podľa § 69 a nasl. zákona č. 

404/2011 Z.z., trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie podľa § 71 

zákona č. 404/2011 Z.z., trvalý pobyt podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. (za miesto 

trvalého pobytu pre tieto osoby sa na účely tohto VZN považuje miesto pobytu na území 

mesta Trenčín na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu). 
 

 

Článok 6 

Oslobodenie od úhrady parkovného 



 

1.  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 parkovného10,  

      b) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, 

ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície Trenčín pri služobnom výkone,  

      c) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri 

služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri služobnom výkone,  

      d) služobné vozidlá mesta Trenčín pri služobnom výkone,  

      e) vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone,  

      f) motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím,  

      g) motocykle, ak stoja na parkovacích miestach pre ne určených, 

  h) vozidlá pohrebných služieb pri poskytovaní služieb podľa § 8 ods. 2 zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

 

2.  Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového 

vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla alebo iným preukazom 

dokladujúcim oslobodenie od úhrady parkovného, alebo parkovacím preukazom osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím. Preukazy podľa predchádzajúcej vety musia byť 

umiestnené v motorovom vozidle na viditeľnom mieste tak, aby všetky potrebné údaje boli 

čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.  

 

3.  Oslobodenie od úhrady parkovného podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) tohto VZN sa uplatňuje len 

za splnenia podmienky, že v čase parkovania na vymedzenom úseku miestnej komunikácie 

sa motorové vozidlo používa v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom 

parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutým. V čase, kedy sa 

motorové vozidlo nepoužíva v súvislosti s prepravou držiteľa parkovacieho preukazu 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutým, je vodič motorového vozidla povinný odstrániť 

parkovací preukaz z viditeľného miesta motorového vozidla a riadne uhradiť parkovné 

podľa tohto VZN. 

 

4.   Oslobodenie od úhrady parkovného podľa čl. 6 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje na 

zastavenie a státie vozidla na parkoviskách so závorovým parkovacím systémom.  

 

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

spôsob zaplatenia parkovného podľa čl. 5 ods. 4 tohto VZN. 

 

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“ 

      ______________________    



 10    §140 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

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 platnom znení 
 

   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 

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. 

 

3.  Parkovacie karty (ďalej len PK) môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie11 L, 

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

 

Parkovacie karty (ďalej len PK) môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie11 L, 

M1 a N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,4 m. 

 

4. PK je možné zakúpiť len na obdobie troch mesiacov alebo  jedného roka odo dňa jej 

vydania, bez možnosti zakúpenia na iné 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 deti12, 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 

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. 

 

___________________  



11 § 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 

11 § 4 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
12 § 9 zákona č. 725/2004 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení 

 

 

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 s dobou platnosti 1 rok 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, bez ohľadu 

na to, či bol využitý postup podľa ods. 21 tohto článku.  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. 28 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. 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. Držiteľ PK, s výnimkou PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ je oprávnený počas doby platnosti 

PK 1 krát požiadať o trvalú zmenu EČV pre ktoré je PK vydaná na iné EČV, pričom je 

povinný predložiť doklady týkajúce sa užívania vozidla, na ktorého EČV má byť PK 

zmenená podľa ods. 28, ods. 29 písm. a), b) a e), ods. 30 písm. a) a b) a ods. 31 písm. a), b) 

a c) tohto článku. Zmena EČV podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na dobu platnosti PK, 

na počet už využitých dočasných zmien EČV podľa ods. 17 tohto článku  a v prípade 

rezidentských PK ani na poradie PK na byt. 

 

22. Držiteľ PK s dobou platnosti 1 rok je oprávnený túto PK zrušiť, a to aj z iných dôvodov 

ako podľa ods. 16 tohto článku. V prípade zrušenia PK podľa tohto ustanovenia je držiteľ 

PK povinný uhradiť strono poplatok vo výške určenej v cenníku, ktorý tvorí prílohu 

k tomuto VZN. Na základe žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK ukončí 

platnosť PK, Prevádzkovateľ vráti držiteľovi PK alikvotnu časť ceny pôvodnej PK zníženú 

o storno poplatok. 

 



23. V iných prípadoch, ako uvedených v ods. 16, 19, 20 a 22 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. 

 

24. Alikvotná časť ceny PK pre účely ods. 16, 19, 20, 22 a 23 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. 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 

predpisu13, 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. 

 

29. 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, 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; 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) fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. 

nájomnú, resp. obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Trenčín 

(pričom pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov“) a doklady preukazujúce vlastnícky vzťah osoby, ktorá 

žiadateľovi na základe zmluvy umožnila užívanie bytu, k tomuto bytu,  a to: list vlastníctva 

alebo potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, v prípade, ak 

sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt,  aj úradne  overený súhlas vlastníka, resp. aspoň 

jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK; v prípade, ak ide 

o užívanie bytu 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, 

c)  doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k bytu, v ktorom má trvalý pobyt, s výnimkou listu 

vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade 

s § 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon proti byrokracii“), tzn. potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo 

výmer o pridelení bytu, 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; 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) fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. 

nájomnú, resp. obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Trenčín 

(pričom pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov“) a doklady preukazujúce vlastnícky vzťah osoby, ktorá 

žiadateľovi na základe zmluvy umožnila užívanie bytu, k tomuto bytu, s výnimkou listu 

vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade 

s § 1 zákona proti byrokracii,  a to: potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer 

o pridelení bytu, v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt,  aj úradne  overený 

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

vydaním PK; v prípade, ak ide o užívanie bytu 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, 

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

vydaná. 

 

30. 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,  

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 si výpis zo Živnostenského registra, 

Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, zabezpečí 

Prevádzkovateľ z informačného systému verejnej správy v súlade s § 1 zákona proti byrokracii, 

 

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

vydaná. 

 

31. 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,  

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

byť PK vydaná.  

 

32. 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 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 10.05.2017 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.10/2017, 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 21.06.2017 a nadobúda účinnosť tridsiatym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín, s výnimkou zmeny prílohy č. 3, ktorá nadobúda 

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

 

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. 
 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 8/2018, 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 .................... a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

  
 


