
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26.09.2018 uznesením č. 1606, 

účinnosť: 16.10.2018 

 

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 (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 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 5,3 m.  PK sa vydá aj 

žiadateľovi o vydanie PK s dĺžkou vozidla  presahujúcou 5,3 m, ktorý je súčasťou 

viacpočetnej rodiny (t.z. má  4 a viac maloletých detí) a táto rodina má trvalý pobyt na 

území mesta.  

 

 

6. 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“ 

 

 

 

 



7. 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,“ 

 

8. 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,“ 



 

 

 

 

 

9. 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 26.09.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín“ 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  v.r. 

primátor mesta 


