
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26.09.2018 uznesením č.1604, 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 čl. I § 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 (zákon 
proti byrokracii) v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

vydáva 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín a 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxislužbách 
 
 

Článok 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
(ďalej len „VZN o dotáciách“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 10 VZN o dotáciách sa dopĺňa nový ods. 9, ktorý znie:  
 

„9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2018 ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxislužbách schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 26.09.2018 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 
2. V Prílohe č. 9 k VZN o dotáciách – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín sa vypúšťa 

povinná príloha č. 4. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, 
živnostenský register). Doterajšie povinné prílohy žiadosti č. 5. až 7. sa označujú ako povinné 
prílohy č. 4. až 6.  
 

3. V Prílohe č. 9a k VZN o dotáciách –  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín, oblasť: kultúrne 
podujatia a projekty sa vypúšťa povinná príloha č. 2. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 
3 mesiace (obchodný register, živnostenský register). Doterajšie povinné prílohy žiadosti č. 3. až 
7. sa označujú ako povinné prílohy č. 2. až 6.  
 

4. V prílohe č. 9b k VZN o dotáciách – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín, oblasť: 
záujmová  umelecká činnosť  sa vypúšťa povinná príloha č. 2 Výpis z príslušného registra, nie 
starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský register). Doterajšie povinné prílohy 
žiadosti č. 3. až 7. sa označujú ako povinné prílohy č. 2. až 6.  
 

5. V prílohe č. 9c k VZN o dotáciách – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín, oblasť: Mládež  
sa vypúšťa povinná príloha č. 2 Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný 
register, živnostenský register). Doterajšie povinné prílohy žiadosti č. 3. až 6. sa označujú ako 
povinné prílohy č. 2. až 5.  

 
 

Článok 2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxislužbách (ďalej len „VZN 
o taxislužbách“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 3 ods. 4 VZN o taxislužbách sa vypúšťa príloha žiadosti uvedená pod písm. a) výpis 

z obchodného registra, ak je dopravca zapísaný v obchodnom registri. Doterajšie prílohy žiadosti 
uvedené v článku 3 ods. 4 VZN o taxislužbách pod písm. b), c) sa označujú ako prílohy žiadosti 
pod písm. a), b). 
 



2. V článku 5 VZN o taxislužbách sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie:  
 
„3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2018 ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxislužbách bolo 
schválené  Mestským zastupiteľstvom  v Trenčíne dňa 26.09.2018 uznesením č. 1604 a 
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 
 

3. V Prílohe č. 1 k VZN o taxislužbách – Vzor žiadosti o určenie stanovišťa taxislužby sa vypúšťa 
príloha č. 1 Výpis z obchodného registra, ak je dopravca zapísaný v obchodnom registri. 
Doterajšie prílohy žiadosti č. 2. a 3. sa označujú ako prílohy č. 1. a 2.  

 
 
 
 
 
 

 
   Mgr. Richard Rybníček v.r. 
           primátor mesta 


