
      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 4 písm. g./ zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 26 ods. 3   a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 
Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov / stavebný zákon/ 
v znení neskorších predpisov  

Vydáva  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 
o Územnom pláne mesta Trenčín 

/ÚPN mesta Trenčín/ 
 
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 12.12.2012 uznesením č.683B bod 3, účinnosť: 
28.12.2012 
-novelizácia: VZN č.10/2015 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2015 
uznesením č.338 písm. B bod 3, účinnosť: 01.01.2016 
-novelizácia: VZN č.2/2016 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 17.02.2016 uznesením 
č.427 písm. B bod 3, účinnosť: 04.03.2016 
-novelizácia: VZN č.9/2018 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26.09.2018 uznesením 
č.1537 písm. B bod 3, účinnosť: 16.10.2018 
-novelizácia: VZN č.27/2019 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.09.2019 
uznesením č.328 písm. B bod 3, účinnosť: 11.10.2019 
 

Článok 1 
Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 
Všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ sa vyhlasuje Záväzná časť  Zmeny a doplnku 

č. 5  Územného  plánu mesta  Trenčín – Areál Merina , ktorým sa mení a dopĺňa  ÚPN mesta Trenčín, 
schválený   Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2012 uznesením č. 
683 B bod 3.  
 

Článok 2 
Rozsah platnosti 

 
VZN je platné pre  územie mesta Trenčín, ktoré je definované  katastrálnym   územím Trenčín  
 

Článok 3 
Uloženie dokumentácie 

 
Dokumentácia schváleného ÚPN mesta Trenčín v znení Zmeny a doplnku  č. 5 ÚPN – Areál 

Merina,    je uložená a možno do nej nahliadnuť na  Mestskom úrade v Trenčíne – Útvare územného 
plánovania , Útvare stavebnom a  životného prostredia  ako príslušnom stavebnom úrade pre mesto 
Trenčín a Okresnom úrade – Odbore výstavby a bytovej politiky – Oddelení územného plánovania v 
Trenčíne. 
 

Článok 4 
Trvalé vystavenie dokumentácie 

 
Hlavné výkresy ÚPN mesta Trenčín  v znení Zmeny a doplnku  č. 5 ÚPN – Areál Merina sú trvalo 

vystavené na nahliadnutie verejnosti v priestoroch MsÚ v Trenčíne – Útvare územného plánovania  a 



zároveň sú umiestnené v kompletnej grafickej a textovej podobe na webovej stránke mesta Trenčín – 
www.trencin.sk. 
 
 

Článok 5 
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Trenčín 

 
1./ Obstarávateľ ÚPN mesta Trenčín, t.j. mesto Trenčín, v zmysle § 30  a ostatných k tomu 
prislúchajúcich ustanovení Stavebného zákona sústavne sleduje, či nie je dôvod na obstaranie zmeny, 
alebo doplnku k ÚPN mesta Trenčín. Ak takéto dôvody nastanú /napríklad umiestnenie 
verejnoprospešnej stavby/, neodkladne takúto dokumentáciu obstará. 
 
2./ Podnety k zmenám a doplnkom ÚPN mesta Trenčín zo strany vlastníkov nehnuteľnosti, občanov 
mesta alebo iných fyzických alebo právnických osôb, budú evidované Útvarom hlavného architekta 
mesta Trenčín. Tieto podnety budú predložené podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona Mestskému 
zastupiteľstvu v Trenčíne na posúdenie a schválenie oprávnenosti obstarania príslušnej zmeny, alebo 
doplnku.  
 
3./ Ak zmenu alebo doplnok k ÚPN mesta Trenčín vyvolala výhradná potreba toho, kto podáva podnet, 
náklady spojené s obstaraním v zmysle § 19 stavebného zákona uhradí ten, kto podal príslušný podnet. 
 

Článok 6 
Obsah VZN 

 
1./ Nedeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť ÚPN mesta Trenčín v znení Zmeny   a doplnku  č. 
5 v kompletnom rozsahu. 
 
2./ Nedeliteľnú súčasť tohto VZN tvoria výkresy Grafickej časti  ÚPN mesta Trenčín v znení Zmeny 
a doplnku č.5 , pričom každý z výkresov musí byť označený Schvaľovacou doložkou s číslom uznesenia, 
dátumom schválenia a podpisom štatutára mesta Trenčín. 
 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 
1./ VZN č.1/2012 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 12.12.2012 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
2./ VZN č.2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín /ÚPN 
mesta Trenčín/ bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa  17. 2. 2016 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
3./  Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia: 
a) VZN č.2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín /ÚPN SÚ Trenčín/ 
b)VZN č.5/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
/ÚPN SÚ Trenčín/ s účinnosťou od 19.10.2005 
c)VZN č.1/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
/ÚPN SÚ Trenčín/ s účinnosťou od 14.07.2006 
 d)VZNč.1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
/ÚPN SÚ Trenčín/ s účinnosťou od 04.08.2007 
 
 



 
 
 
 
 
e)VZN č.19/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
/ÚPN SÚ Trenčín/ s účinnosťou od31.12.2008 
f)VZN č.1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
/ÚPN SÚ Trenčín/ s účinnosťou od 31.01.2009 
 
4./ VZN č 9/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín /ÚPN mesta 
Trenčín/ bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa  26.9.2018 a nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
5./ VZN č. 27/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín /ÚPN 
mesta Trenčín/ bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa  25.9.2019 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                                                                                        primátor mesta Trenčín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


