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- 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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Dôvodová správa : 
 

Dňa 06.06.2019 bolo mestu Trenčín doručené upovedomenie o začatí konania podľa § 19 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Konanie bolo začaté na podnet Združenia 
domových samospráv, ktoré tvrdí, že povoľovacím konaniam na výstavbu parkovacích miest malo 
predchádzať konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Napriek skutočnosti, že v žiadnom 
z  územných ani stavebných konaní, voči ktorým smeruje podnet Združenia domových samospráv 
počet parkovacích miest, ktoré majú byť vybudované nedosahuje hodnoty (100 – 500 stojísk), pri 
ktorých by podľa zákona muselo byť vykonané zisťovacie konanie, v súlade so znením § 19 zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konanie je začaté dňom doručenia podnetu Združenia 
domových samospráv. Z tohto dôvodu tak Ministerstvo životného prostredia SR aktuálne vedie  
konanie výsledkom ktorého bude rozhodnutie, či stavby, voči ktorým podnet smeruje budú podliehať 
posudzovaniu vplyvov podľa zákona 24/2006 Z.z. alebo nie (tzv. EIA). Nakoľko je podľa § 140c ods. 5 
stavebného zákona stavebný úrad povinný prerušiť územné, stavebné a kolaudačné konania vo 
vzťahu ku ktorým je vedené konanie podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov, napriek skutočnosti 
že k 16.9.2019 budú parkoviská na sídliskách JUH a Sihoť III a IV dokončené, tieto nebude možné 
skolaudovať až do právoplatného ukončenia konania vedeného na Ministerstve životného prostredia 
SR. Z tohto dôvodu nebude na uvedených plochách možné zaviesť výber parkovného, a teda 
plánovaný termín spustenia regulácie parkovania na sídliskách JUH a Sihoť III a IV 16.09.2019 
nebude možné z dôvodov, ktoré mesto Trenčín nemá možnosť ovplyvniť, spustiť.  
 
Z tohto dôvodu predloženým VZN 26/2019 navrhujeme úpravu termínu spustenia regulovaného 
parkovania na sídlisku JUH a Sihoť III a IV na termín 15.04.2020. 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 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, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. 

  



Príloha č. 1 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 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 

(Návrh znenia VZN č. 26/2019) 

 

 

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. 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 
 



Príloha č. 2 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 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 

(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 29.5.2019 a nadobúda účinnosť 16.9.2019 

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. 

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 16.9.2019 

15.04.2020. 

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. 

 

 
 

 


