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Dôvodová správa : 
 

V predloženom materiáli navrhujeme nasledujúce zmeny VZN 10/2016:  
 

1) Zmena dopravného značenia označujúceho zónu – IP 24a a IP 24 b (zóna s dopravným 

obmedzením a koniec zóny s dopravným obmedzením nahradí dopravná značka IP 27a a IP 

27 b (zóna s plateným státím). Dňa 28.10.2019 bola v Národnej rade SR schválená novela 

zákona o obecnej polícii, v zmysle ktorej bude obecná polícia oprávnená v blokovom konaní 

prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením 

príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia 

alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky 

alebo dopravného zariadenia (t.j. aj z dopravnej značky IP 27a). Navrhujeme preto návrat k 

vyznačeniu zóny s plateným státím dopravnou značkou IP27a, ktorú podľa novej právnej 

úpravy bude oprávnená kontrolovať mestská polícia. 

2) V zmysle požiadavky KŽPDIaUP na zmenu oznamovania zmien prevádzkového poriadku aj 

výborom mestských častí, navrhujeme úpravu čl. 3 ods. 5 tak, aby zmeny prevádzkového 

poriadku boli oznamované elektronicky poslancom a zároveň KŽPDIaUP a výborom 

mestských častí, ktorých územného obvodu sa zmena týka. Tieto zmeny sa budú oznamovať 

po ich vykonaní na najbližšom zasadnutí. Aj doteraz mesto ako prevádzkovateľ parkovacích 

miest o zmenách prevádzkového poriadku KŽPDIaUP iba informovalo a KŽPDIaUP túto 

informáciu brala na vedomie. Keďže napr. v letných mesiacoch komisia nezasadala každý 

mesiac, bolo nutné s vykonaním operatívnych zmien (napr. zmena dlhodobých parkovísk) 

a s nimi spojenou zmenou prevádzkového poriadku čakať až do najbližšieho termínu 

zasadnutia. V záujme odstránenia tohto časového posunu vykonávania zmien preto 

navrhujeme informovanie poslancov, komisie a výborov mestských častí bezodkladne  po 

vykonaní týchto zmien.    

 

Návrh uznesenia:  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
 
s ch v a ľ u j e  
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 36/2019, 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. 36/2019, 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. 36/2019) 

 

 

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. 36/2019, 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 čl. 1 odsek 2 písm. d) sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„d) zónou s plateným státím– zoskupenie pásiem plateného parkovania do oblasti označenej 

dopravnými značkami IP 27a (Zóna s plateným státím) a IP 27b (Koniec zóny s plateným 

státím) 3,“ 

 

2. V článku 3 sa odsek 5 nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„5. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny vydáva Prevádzkovateľ. O vykonaných zmenách 

bezodkladne informuje Prevádzkovateľ  elektronicky poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne. Zároveň Prevádzkovateľ o vykonaných zmenách informuje na najbližšom 

zasadnutí po vykonaní zmien Komisiu životného prostredia, dopravy, investícií a územného 

plánovania a  aj príslušný výbor mestskej časti, v ktorého územnom obvode došlo 

k zmenám.“ 

  

3. V článku 10  sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie:  

 

„12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 36/2019, 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 20.11.2019 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 



Príloha č. 2 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2019, 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 článkov VZN č. 36/2016 s vyznačením zmien) 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje: 

      a)  podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych  komunikácií na území mesta Trenčín,  

      b)   spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 

      c)   výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1, 

      d)   spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia,  

      e)   oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

 

2.   Na účely tohto VZN sa rozumie: 

      a)   miestnymi komunikáciami  - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 

vlastníctve mesta Trenčín a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú 

zaradené do siete miestnych komunikácií2, 

      b)  vymedzenými úsekmi – úseky miestnych komunikácií v zóne s plateným státím, 

označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami, určenými na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel (ďalej aj ako „parkoviská“ alebo „parkovacie 

miesta“), 

      c)   pásmom plateného parkovania alebo pásmom– zoskupenie vymedzených úsekov 

miestnych komunikácií do ucelených oblastí, 

___________________________   
1   Zákon č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení  

2   § 4b ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 

 

 

 

      d)  zónou s plateným státím– zoskupenie pásiem plateného parkovania do oblasti 

označenej dopravnými značkami IP 24a (Zóna s dopravným obmedzením) a IP 24b 

(Koniec zóny s dopravným obmedzením) 3,  z ktorých vyplýva zákaz státia mimo 

vyznačených parkovacích miest IP 27a (Zóna s plateným státím) a IP 27b (Koniec 

zóny s plateným státím) 3,  

f) motorovým vozidlom – vozidlo kategórie4 L, M1, M2, M3 a N1, pričom vozidlá 

s dĺžkou presahujúcou 5,4 m môžu stáť iba na miestach na to určených dopravným 

značením, 

g) dočasným parkovaním – dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií,  

      g)    rezidentom 

i. fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 

253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 253/1998 Z. z.) 

alebo  



ii. fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 

Z.z., ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu býva v byte 

na území mesta Trenčín, alebo 

iii. štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený 

prechodný pobyt podľa § 20 a nasl.  zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z.z.“), ak podľa dokladu 

o pobyte má prechodný pobyt na území mesta Trenčín, s výnimkou prechodného 

pobytu podľa § 23 ods. 4 zákona č. 404/2011, t.j. prechodného  pobytu na účel 

sezónneho zamestnania, alebo 

iv. štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky prechodný 

pobyt modrá karta podľa § 37 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa dokladu 

o pobyte má prechodný pobyt na území mesta Trenčín,  

v. štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený trvalý 

pobyt podľa § 42 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa dokladu o pobyte má trvalý 

pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

vi. občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky právo na pobyt  podľa § 

64 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu občana Európskej 

únie má pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

vii. občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt podľa § 67 

zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu občana Európskej únie má 

trvalý pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

viii. rodinný príslušník občana Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky 

právo pobyt podľa § 69 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového 

preukazu rodinného príslušníka občana Európskej únie má pobyt na území mesta 

Trenčín, alebo 

ix. rodinný príslušník občana Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky 

trvalý pobyt podľa § 71 zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu 

rodinného príslušníka občana Európskej únie má trvalý pobyt na území mesta Trenčín. 

h) bytom je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestnosti s príslušenstvom 

usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie 5, na 

účely tohto VZN sa pod pojmom byt rozumie aj rodinný dom  

        i)  parkovacím systémom - technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu 

parkovného, napríklad parkovací automat, závorový parkovací systém, systém 

na úhradu parkovného prostredníctvom SMS, informačný systém združujúci 

informácie o úhradách parkovného a umožňujúci kontrolu úhrady parkovného a pod., 

         j) doba spoplatnenia  - časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak 

VZN alebo osobitný predpis neustanovuje inak, 

        k) dlhodobým parkoviskom – parkovacie miesta označené dopravným značením ako 

„dlhodobé“  

________________________   
3 Príloha č. 1 k Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

4  § 4 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

5 § 43b ods. 4 Zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení 

 

 

       

       l)  držiteľom vozidla 

- držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorý je zapísaný v osvedčení 

o evidencii časť I a časť II a oprávnený rozhodovať o použití vozidla,  



- v prípade, ak je ako vlastník vozidla alebo držiteľ osvedčenia o evidencii, zapísaný 

v osvedčení o evidencii časť I a časť II jeden z manželov ako fyzická osoba, nie 

fyzická osoba - podnikateľ, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto VZN, počas 

trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

       m) prienikovým parkoviskom – parkovacie miesta nachádzajúce sa spravidla na hranici 

dvoch susediacich pásiem plateného parkovania, pre ktoré je prevádzkovateľ 

oprávnený zvislým dopravným značením umožniť použitie parkovacích kariet podľa 

článku 7 ods. 1 písm.) a), b), c), f) alebo i) na úhradu parkovného tak, že na týchto 

parkovacích miestach bude možné uhradiť parkovné parkovacími kartami platnými 

v ktoromkoľvek z týchto susediacich pásiem (napríklad na zvislom dopravnom 

značení bude uvedené „PÁSMO G, H“), úhrada parkovného  podľa čl. 5 ods. 5 písm. 

a), b), c) alebo d) musí byť realizovaná v súlade s pokynmi a cenami uvedenými na 

zvislom dopravnom značení, 

       n)  trvalým pobytom - trvalý pobyt podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 253/1998 Z. z., 

prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 20 a nasl. zákona č. 

404/2011 Z.z., s výnimkou prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 tohto zákona, 

prechodný pobyt modrá karta štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 37 a nasl. 

zákona č. 404/2011 Z.z., trvalý pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 42 

a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., pobyt občana Európskej únie podľa § 64 a nasl, zákona 

č. 404/2011 Z.z., trvalý pobyt občana Európskej únie podľa § 67 zákona č. 404/2011 

Z.z., pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie podľa § 69 a nasl. zákona č. 

404/2011 Z.z., trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie podľa § 71 

zákona č. 404/2011 Z.z., trvalý pobyt podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. (za miesto 

trvalého pobytu pre tieto osoby sa na účely tohto VZN považuje miesto pobytu na území 

mesta Trenčín na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu). 

 

 
Článok 3 

Podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest  
 

1.  Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií podľa čl. 2 

tohto VZN bude zabezpečuje  Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín (ďalej 

len „Prevádzkovateľ“)  

 

2.  Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovné“) 

v súlade s týmto VZN je príjmom Prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo vlastnom 

mene a na vlastný účet. 7 

 

3.   Prevádzkovateľ bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzku parkovacích miest 

v nasledujúcom rozsahu a pri dodržaní nasledujúcich podmienok:  

     a) udržiavať parkovacie miesta v stave spôsobilom na prevádzku – za týmto účelom je 

povinný zabezpečovať ich letnú a zimnú údržbu a odstraňovať závady v ich zjazdnosti, 

     b)  vyberať parkovné v súlade s týmto VZN, 

     c) zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému, vrátane starostlivosti o závorové 

parkovacie systémy a ďalšie technológie a zariadenia nevyhnutné na prevádzku 

parkovacieho systému, 

     d)  vydávať parkovacie karty,   

     e)  vydávať Prevádzkový poriadok pri dodržaní podmienok a rozsahu úpravy dočasného 

parkovania uvedených v tomto VZN. 



 

4.   Prevádzkový poriadok zóny s plateným státím v meste Trenčín (ďalej len „Prevádzkový 

poriadok“)  spracovaný v súlade s týmto VZN musí obsahovať najmä: 

a) názov Prevádzkovateľa vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených 

na dočasné parkovanie, 

b) zoznam úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie, 

c)  dobu spoplatnenia, 

d)  výšku úhrady za dočasné parkovanie, 

e)  spôsob platenia úhrady a kontrola zaplatenia úhrady, 

f)  druhy parkovacích kariet, 

g) grafickú situáciu vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné 

parkovanie, vrátane vymedzenia dlhodobých parkovísk, 

     h)  podmienky pre vydanie jednotlivých druhov parkovacích kariet, 

     i)  povinnosti a práva držiteľa parkovacej karty, 

     j)  povinnosti a práva Prevádzkovateľa parkovísk, 

     k) zodpovednosť za vzniknuté škody, 

     l)  grafické vymedzenie prienikových parkovísk. 

 
5. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny vydáva Prevádzkovateľ po predchádzajúcom informovaní 

Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. 

Prevádzkový poriadok a jeho zmeny vydáva Prevádzkovateľ. O vykonaných zmenách bezodkladne 

informuje Prevádzkovateľ  elektronicky poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Zároveň 

Prevádzkovateľ o vykonaných zmenách informuje na najbližšom zasadnutí po vykonaní zmien 

Komisiu životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania a  aj príslušný výbor 

mestskej časti, v ktorého územnom obvode došlo k zmenám. 

 

 

Článok 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. 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 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 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 27.08.2019 a nadobúda účinnosť 16.09.2019. 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 36/2019, 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 20.11.2019 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

 
 


