
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. 10/2019, 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. d) sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

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

dopravnými značkami IP 24a (Zóna s dopravným obmedzením) a IP 24b (Koniec zóny s 

dopravným obmedzením) 3,  z ktorých vyplýva zákaz státia mimo vyznačených parkovacích 

miest,“  

 

2. V čl. 1 odsek 2 písm. k) sa na konci dopĺňa text: 

 

„alebo „dlhodobé –nočné“,“  

 

3. V článku 2 odsek 1 sa prvá veta nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„Zónu s plateným státím tvoria vymedzené úseky miestnych komunikácií zoskupené do 8 

pásiem (A, B, C, D, F, G, H, J).“ 

 

4. V článku 2 odsek 3 sa text: 

 

„„...v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo 

státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m“ týmto 

nie je dotknuté. Pri takomto státí nie je povinnosť úhrady parkovného.“ 

 

  nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„„V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne 

s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie 

bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m“ týmto nie je 

dotknuté. Pri takomto státí nie je povinnosť úhrady parkovného.“ 

 

 

5. V článku 4 sa odsek 1 nahrádza novým znením nasledovne:    

 

„1. Doba spoplatnenia je stanovená nasledovne: 

 



a) v pásme A: celoročne v čase od 9.00 h do 24.00 h,  

b) v pásme B, C, D, F, G, H, J: v pracovných dňoch od 0.00 h do 24.00 h, počas víkendov 

a dní pracovného pokoja8 v čase od 0.00 do 8.00 a od 19.00 do 24.00. 

c) v pásme B, C, D, F, G, H, J na dlhodobých parkoviskách: v pracovných dňoch od 8.00 

h do 16.00 h,  

d) v pásme B, C, D, F, G, H, J na dlhodobých parkoviskách nočných: v pracovných dňoch 

od 0.00 do 8.00 a od 19.00 do 24.00.“ 

 

6. Dopĺňa sa poznámka pod čiarou č. 8, ktorá znie: 

 

„8 Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 

v platnom znení“ 

 

7. Doterajšia poznámka pod čiarou č. 8 sa označuje č. 9.  

 

8. Doterajšia poznámka pod čiarou č. 9 sa vypúšťa.   

 

9. V článku 5 sa v odseku 3 sa vypúšťa text „a počas dní pracovného pokoja,“.  

 

10. V článku 5 sa odsek 5 nahrádza novým znení nasledovne: 

 

„5. Parkovné je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: 

 

a)  platbou na parkovisku so závorovým parkovacím systémom v automatickej pokladni, 

b)  zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate,  

c)  zakúpením SMS parkovacieho lístka,  

d)  zakúpením parkovacieho lístka mobilnou platbou s využitím platobnej karty, 

e)  zakúpením parkovacej karty, 

f)  zakúpením parkovacieho lístka mobilnou aplikáciou. 

 

 

11. V článku 5 sa v odseku 7 text „Úhrada je možná v automatickej pokladni, 

prostredníctvom SMS alebo mobilnou platbou s využitím platobnej karty.“  nahrádza 

novým znení nasledovne „Úhrada je možná výhradne v automatickej pokladni.“ 

  

 

12. V článku 5 odsek 8  sa na konci dopĺňa text: 

 

„Prejazd parkoviskom so závorovým parkovacím systémom bez zaparkovania je bezplatný. 

Maximálny čas určený na bezplatný prejazd na každom takomto parkovisku je 15 minút. 

Prejazd s dlhšou dobou pobytu na parkovisku sa automaticky považuje za parkovanie a je 

spoplatnený podľa platného cenníka.“ 

 

13. V článku 5 sa odsek 22 nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„22. Úhrada cez mobilnú aplikáciu sa realizuje automatickým alebo manuálnym vyplnením 

potrebných údajov ustanovených v Prevádzkovom poriadku.  O úspešnej platbe parkovného 

sa zobrazí potvrdzujúci oznam priamo v aplikácii. Podrobnosti o postupe pri úhrade 

parkovného cez mobilnú aplikáciu upraví Prevádzkový poriadok.“ 

  



14. V článku 5 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie: 

 

„23. V prípade, ak vodič uhradil parkovné niektorým zo spôsobov podľa ods. 5 písm. b), c), d) 

alebo f) tohto článku a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej doby parkovania 

vyznačenej na parkovacom lístku, v potvrdzujúcej SMS alebo v potvrdení o úhrade parkovného 

cez mobilnú platbu alebo mobilnú aplikáciu, je oprávnený do uplynutia tejto predplatenej doby 

parkovania zastaviť a stáť aj na ktoromkoľvek inom parkovisku zóny s plateným státím, na 

ktorom je podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto VZN základná sadzba parkovného za 1 

hodinu rovnaká alebo nižšia ako základná sadzba parkovného za 1 hodinu podľa ktorej má 

uhradené parkovné. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na parkovné zakúpené pre dlhodobé 

parkoviská.   

 

15. V článku 6 odsek 1 sa písm. d) nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„d) služobné vozidlá mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií pri služobnom výkone,“ 

 

16. V článku 7 sa v odseku 4 vypúšťa  slovo „pracovné“.  

 

17. V článku 7 sa v odseku 22 na konci dopĺňa text: 

 

„Pokiaľ by táto suma znížená o storno poplatok bola záporná, t.j. strono poplatok je vyšší 

ako alikvotna časť ceny pôvodnej PK, ktorá má by mala byť držiteľovi PK vrátená, PK 

nie je možné zrušiť.“  

 

18. V článku 8 odsek 1 sa písm. a) nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„a) PK „PÁSMO A“, PK „PÁSMO B“, PK „PÁSMO F“ a PK „PÁSMO J“ platí iba 

v tom pásme, pre ktoré bola vydaná, vrátane parkovísk označených ako „dlhodobé“ v pásme, 

pre ktoré bola vydaná,“ 

 

19. V článku 8 odsek 1 sa vypúšťa písm. d).   

 

20. V článku 8 sa v odseku 6 veta 

 

„Žiadateľ o túto PK si môže vybrať jedno pásmo platnosti tejto PK z nasledujúcich: C, 

D, F, G, H.“ 

 

nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„Žiadateľ o túto PK si môže vybrať jedno pásmo platnosti tejto PK z nasledujúcich: C, 

D, F, G, H, J.“ 

 

21. V článku 8 sa v odseku 11 vypúšťa slovo „pracovné“.  

 

 

 

 

 

 

 



22. V článku 10  sa dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:  

 

„9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2019, 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 29.5.2019 a nadobúda účinnosť 16.9.2019, s výnimkou 

vymedzenia pojmu „zóna s plateným státím“, ustanovenia čl. 4 odsek 1 písm. a), ustanovenia 

čl. 2 odsek 3, a zmeny prílohy č. 3 v časti zmeny cien bez doplnenia nového pásma „J“, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1.7.2019.“ 

 

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

 



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 

 

 

 

 

24. Príloha č. 2 sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 



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  

 

Pásm

o 
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 po vstup do 

Nemocnice pre obvinených a odsúdených), 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 od č. 26 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 (v rozsahu mimo 

pásma B) 

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. 

24 

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), 

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 



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

Tatranská, Záhradnícka, Zelená, Strojárenská 

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 Pri 

Tepličke, Brigádnická, Pod Skalkou, Jasná, Pod čerešňami, 

Odbojárov, Sibírska, Pádivého, Ivana Krasku, Opatovská 

(úsek od podchodu pri Bille po most ces Kubranský potok) 

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, Opatovská 

(párne 2-68, nepárne 1-51) 

F 
Mládežnícka (úsek od Študentskej ulice po hlavný vstup na 

futbalový štadión) 
 

J 

Saratovská, Novomeského, Jána Halašu, Šmidkeho, 

Západná, Liptovská, Šafárikova, Bazovksého, Vansovej, 

Gen. svobodu (od križovatky so Saratovskou (vrátane) po 

koniec ulice za Južnou), Lavičková, Mateja Bela, Kyjevská, 

Halalovka, Južná, Východná (od zastávok pod kostolom po 

bod vzdialený cca 90m za poslednou križovatkou vľavo) 

Všetky obytné domy 

 

 

25. Príloha č. 3 sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 



Príloha č. 3 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín 
Cenník parkovného v zóne s plateným státím v meste Trenčín 

  

Uvedené ceny sú konečné. Mesto Trenčín nie je platcom DPH 

Ceny v parkovacích automatoch, závorových systémoch, SMS parkovaní, pri 

mobilných platbách a v mobilnej aplikácii 

Pásmo Základná sadzba parkovného za 1 hodinu Maximálna denná sadzba* 

A 2,00 € 18,00 € 

B 1,00 € 9,00 € 

C, F, G 0,60 € 5,40 € 

D, H, J 0,30 € 2,70 € 

 

Parkovacie karty (PK) pre rezidentov s platnosťou na 1 rok / 3 mesiace 

Typ karty 1. karta na byt 2. karta na byt 3. a každá ďalšia karta 

na byt 

1 rok 3 mesiace 1 rok 3 mesiac 1 rok 3 mesiace 

 

PÁSMO 20 € 7 € 70 € 24 € 200 € 67 € 

PÁSMO A DLHODOBÉ** 50 € 17 € 110 € 37 € 230 € 77 € 

PÁSMO a MESTO okrem A, B 80 € 27 € 150 € 50 € 260 € 87 € 

 

DLHODOBÉ** 30 € 10 € 75 € 25 € 205 € 69 € 

MESTO okrem A, B 80 € 27 € 150 € 50 € 260 € 87 € 

 

Parkovacie karty (PK) pre abonentov s platnosťou 1 rok / 3 mesiace 

Typ karty 1 rok 3 mesiace 

ABONET DLHODOBÉ V PÁSME** 130 € 45 € 

ABONENT DLHODOBÉ** 240 € 80 € 



ABONENT MESTO okrem A, B 480 € 160 € 

 

Zľavy 

Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom 10 % 

Zľava z ceny PK pre vozidlá s elektrickým pohonom 50 % 

Zľava zo základnej sadzby parkovného v pásme A alebo B na prvé 

zakúpené parkovné za deň, max. na 1 hodinu / deň, platí pre 

držiteľov akejkoľvek PK s výnimkou PK „PÁSMO“ a „ABONENT 

DLHODOBÉ V PÁSME“. 

50 % 

 

Ostatné PK a poplatky 

PK NÁVŠTEVA PÁSMA 3 € Platí 2 po sebe idúce dni 

Poplatok za stratu parkovacieho lístka 15 € V závorových park. systémoch 

Poplatok za zrušenie PK s ročnou platnosťou 10 % z ceny PK 

Parkovacie karty sú neprenosné, vydané na EČV 

* Cena, za ktorú je uhradené parkovné na celú dobu spoplatnenia v rámci kalendárneho dňa 

** Platí aj pre parkoviská označené ako dlhodobé -nočné 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 


