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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

účinné v roku 2018 

 

 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia 

s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018, 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Trenčín a VZN č. 19/2014 o taxislužbách 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne 

mesta Trenčín – záväzná časť 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty 

a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných 

priestranstiev v meste Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o ochrane verejnej 

zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2018, 
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o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o sociálnych službách 

a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2018, 

o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2018, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN v súvislosti s novou 

právnou úpravou osobných údajov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťaťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú 

zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2017, 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017, 

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trenčín 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pravidlách času 

predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2017, 

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje 

Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017, 

o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017, 

ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastkovú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 

prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017, 

ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS 

Družba 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017, 

ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné 

trhy konané na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017, 
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ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových miestach na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, 

ktorým sa ruší VZN č 7/2013 Štatút zelene 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú 

zriadené na území mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016, 
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ktorým sa ruší VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových, turistických podujatiach 

a voľných pouličných aktivitách 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016, 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016, 

o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016, 

o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016, 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016, 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok stanovišťa 

taxislužby v meste Trenčín 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2014 o taxislužbách 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne 

mesta Trenčín (ÚPN mesta Trenčín) s prílohami 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené 

na území mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015, 

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 

prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2008, ktorým sa určuje 

miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
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dochádzky v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti 

Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne 

mesta Trenčín (ÚPN mesta Trenčín) 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 

príloha – záväzná časť k VZN (textová a grafická časť) 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia 

s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015, 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 

Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach 

zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné 

nariadenia v súvislosti  so zrušením (nezriadením) mestskej 

rady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené 

na území mesta Trenčín, 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2014, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2014, 

ktorým sa ruší VZN č. 14/2014 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014, 

o taxislužbách 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii 

v Trenčíne 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení názvu ulice 

v mestskej časti ZÁPAD 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 

prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014, 

o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho 

užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín 

 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach 

zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 

prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za 

prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta 

Trenčín za kalendárny rok 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2008, ktorým sa určuje 

výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013, 

o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013,  

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území 

mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013,  

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 

9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013,  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Trenčín  
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013,  

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o 

premávke na pozemných komunikáciách na území mesta 

Trenčín v znení neskorších predpisov  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 

6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2012 o pod-mienkach držania psov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, 

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na 

území mesta Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 12/2012,  všeobecne záväzné nariadenie 

č. 11/2012 a všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012, 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa v školskom zariadení, ktoré sú zriadené na území 

mesta Trenčín na kalendárny rok 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012, 

o určení názvu ulice v mestskej časti Západ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012, 

o určení názvu ulice v mestskej časti Sever 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, 

o určení názvov ulíc v mestskej časti Sever a v mestskej časti 

Západ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012, 

- ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, 

o Územnom pláne Mesta Trenčín (ÚPN Mesta Trenčín) 

s prílohami 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011, 

o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 

Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011, 

o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Juh 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011, 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 

o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných 

zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne 

referendum) 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 

o určení názvov ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej časti 

Západ 

- príloha – Ulica Na Zagorke  
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- príloha – Ulica Pod lesoparkom  

- príloha – Ulica Kňažské  

- príloha – Ulice Slivková a Šafránková  

-   Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Trenčín, všeobecne záväzné nariadenie č. 

14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov a 

výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve 

mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 o 

zmluvných prevodoch  

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 

14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve Mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie č. 

14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie 

pozemkov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009, 

o Mestskej polícii v Trenčíne  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009, 

o miestnom referende 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008, 

 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam 

riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008, 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135220/vzn10_2009_zverejn.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130742/vzn9_2009_2.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000130738/vzn%208_2009.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000126110/vzn6_2009_zv.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120550/vzn18_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120550/vzn18_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120550/vzn18_2008.pdf
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ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné 

nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008, 

Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008, 

o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na 

území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008, 

 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2007, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trenčín č.7/2003 o zmluvných prevodoch majetku mesta  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007, 

o určení názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti 

Stred 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2006, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006, 

      o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006, 

      o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny 

primátora a Čestných pôct mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005, 

 o určení názvu ulice v mestskej časti Stred – Ul. Pod Komárky 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120594/vzn16_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120594/vzn16_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120594/vzn16_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120590/vzn15_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120590/vzn15_2008.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135228/vzn14_2008_uz.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120610/vzn4_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000120610/vzn4_08.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135808/vzn13_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135808/vzn13_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135790/vzn2_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135790/vzn2_2007.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135694/vzn12_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135694/vzn12_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135666/vzn5_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135660/VZN%2004_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135660/VZN%2004_2006.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135382/vzn1_2005.pdf
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004, 

 ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004, 

 o určení školských obvodov na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003, 

 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003, 

 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul. K mlyniskám 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003, 

o určení názvu ulice v mestskej časti JUH - Južná ulica 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002, 

o podmienkach držania psov v meste Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/1994, 

- Domový poriadok mesta Trenčín 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 24. januára 2018 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 

 

Uznesenie č. 1215  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

       schvaľuje 

a) odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 

vecného bremena č. 52/2010 uzatvorenej dňa 

20.12.2011 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou 

SIRS – Development, a.s., so sídlom Framborská 12, 

010 01 Žilina, IČO: 36 751 804 a to v súlade s čl. IV 

ods. 3 predmetnej zmluvy,   

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135348/vzn6_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135348/vzn6_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135344/vzn5_2004.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000135444/vzn07_2003.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017284/VZN_06_2003.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000017292/VZN_03_2003.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000150374/vzn3_2002_uplneznenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000133372/VZN%2002_1994.pdf
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b) b) odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 

vecného bremena č. 14/2012 uzatvorenej dňa 

31.05.2012 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou 

SIRS – Development, a.s., so sídlom Framborská 12, 

010 01 Žilina, IČO: 36 751 804 a to v súlade s čl. IV 

ods. 3 predmetnej zmluvy. 

 

Uznesenie č. 1232 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

               schvaľuje 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   

na uskutočnenie stavebných prác „ ZŠ Kubrá Stavebné 

úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní“ s 

predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 308 333,33 € 

bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný 

obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie  Zmluvy o 

dielo. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 27. februára 2018 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

Uznesenie č. 1237     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

           schvaľuje 

investičný zámer Mesta Trenčín realizovať kúpu  - 26 obecných 

nájomných bytov, v stavbe  „Obytný súbor Condomínium 

Eurozeta Trenčín“ (Veľkomoravská ul., Trenčín – Zámostie, 

areál bývalej Ozety). 
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 14. marca 2018 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

Uznesenie č. 1269     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

           určuje 

 výpožičku nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN 

parc.č. 2264/53 zastavaná plocha a nádvorie výmere 800 m2, 

zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre Občianske združenie Vieme to lepšie, Trenčín, za 

účelom vybudovania a prevádzkovania psej prekážkovej dráhy, 

na dobu neurčitú. 

 

 

U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 25. apríla 2018 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

 

 

Uznesenie č. 1354      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

            určuje 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a 

v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín na II. NP (pod tribúnou G) v objekte Zimného štadióna 

Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne pre zriadenie 

hokejového múzea na dobu neurčitú. 
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 30. mája 2018 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

Uznesenie č. 1399      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

            schvaľuje 

výšku ceny nájmu 48 bytov v bytovom dome s. č. 2839 a or. č. 

11, 13, 15 a 17 na ulici Veľkomoravská v Trenčíne, a to vo 

výške 3,50% z celkovej obstarávacej ceny jednotlivých bytov 

ročne po dobu 3 rokov pre každého nového nájomcu a po 

uplynutí 3 rokov vo výške 5% z celkovej obstarávacej ceny 

jednotlivých bytov ročne. 

 

 

U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 04. júla 2018 na Mestskom úrade 

v Trenčíne 

 

Uznesenie č. 1506      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

            schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu 

„Športové centrum pri základnej škole“ medzi Mestom Trenčín 

a Slovenským zväzom ľadového hokeja, občianskym 

združením, predmetom ktorej je spoločná realizácia projektu 

„Športové centrum pri základnej škole“. 

 

Uznesenie č. 1511     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

           schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra Mesta Trenčín na   

2. polrok 2018. 
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U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 26. septembra 2018 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

 

Uznesenie č. 1537     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

           schvaľuje 

1. Zmeny a doplnky č. 3 Územného  plánu  mesta Trenčín  - 

Grafická a Textová časť, vrátane Záväznej časti  

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri 

prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Trenčín  

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 , ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín . 

 

 

U z n e s e n i a 

z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 10. decembra 2018 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

   

Uznesenie č. 01      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

                                berie na vedomie 

informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v 

meste Trenčín, ktoré sa uskutočnili dňa 10. novembra 2018  

prednesenú podpredsedom mestskej volebnej komisie.    

 

Uznesenie č. 09      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

        určuje 

Mgr. Richardovi Rybníčkovi, primátorovi mesta Trenčín, 

podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zvýšenie platu o 60%. 
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