
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. 26/2019, 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 článku 10 sa odsek 9 nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„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 15.4.2020, 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. 

 

2. V článku 10  sa odsek 10 nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„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 3.7.2019 a nadobúda účinnosť 15.4.2020.“ 

 

3. V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie: 

 

„11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 26/2019, 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 16.09.2019.“ 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 
 


