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Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2019,  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 
 

 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Ing. Róbert Hartmann     Na samostatnej prílohe  
vedúci útvaru mobility 
      
 
 
  
Dopad na rozpočet:  
- VZN z hľadiska rozpočtu zabezpečí príjem z parkovného, mesto bude mať súčasne výdavky na 

prevádzku parkovacích miest. 
 
Návrh VZN je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 
roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 
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V Trenčíne, 25.06.2019 



Dôvodová správa : 
 

Z dôvodu administratívnej chyby došlo pri príprave VZN č. 10/2019, ktorým sa novelizovalo VZN 
10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
na území mesta Trenčín, k opomenutiu uvedenia ulice Clementisovej v prílohe č. 2 VZN 10/2016 
„Zoznam ulíc v danom pásme“. Nakoľko táto ulica mala byť riadne súčasťou zoznamu ulíc v pásme H, 
a teda riadne zaradená do pásma H zóny s plateným státím, schválením predloženého návrhu VZN 
dôjde k odstráneniu administratívnej chyby doplnením ulice Clementisova do vymedzenia pásma H 
v prílohe č. 2 VZN 10/2016.  
 
 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 25/2019, 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, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. 

  



Príloha č. 1 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2019, 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 

(Návrh znenia VZN č. 25/2019) 

 

 

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. 25/2019, 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 prílohe č. 2 v pásme H, stĺpci „Zoznam ulíc v danom pásme“ sa dopĺňa ulica 

„Clementisova“. 

 

 

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

 

„10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 25/2019, 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 …....... a nadobúda účinnosť 16.9.2019.“ 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 
  



Príloha č. 2 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2019, 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 

(znenie novelizovaných ustanovení VZN č. 10/2016 s vyznačením zmien) 

 
 

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 26.09.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

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 …....... 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. 

10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 25/2019, 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 …....... a nadobúda účinnosť 16.9.2019. 

 

 



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), 

Clementisova 

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 

 

 


