Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 23. marca 2020 na Mestskom úrade v Trenčíne
U z n e s e n i e č. 513
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta
Trenčín.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 9/2020, 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. 9/2020, 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
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. 9/2020, 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:
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1.

V článku 1 sa v odseku 2 písm. m) text
„použitie parkovacích kariet podľa článku 7 ods. 1 písm.) a), b), c), f) alebo i)“
nahrádza novým znením nasledovne:
„použitie parkovacích kariet podľa článku 7 ods. 1 písm. a), b), f) alebo i)“.

2.

V článku 1 sa v odseku 2 písm. m) text:
„úhrada parkovného podľa čl. 5 ods. 5 písm. a), b), c) alebo d)“
nahrádza novým znením nasledovne:
„úhrada parkovného podľa čl. 5 ods. 5 písm. a), b), c), d) alebo f)“.

3.

V článku 7 sa v odseku 29 text:
„K žiadosti o vydanie PK pre rezidentov je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce
doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu):“
nahrádza novým znením nasledovne :
„K žiadosti o vydanie PK pre rezidentov, v prípade vybavovania PK osobne
v klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, je žiadateľ povinný predložiť
nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu):“

4.

V článku 7 sa v odseku 30 text:
„K žiadosti o PK pre abonentov (s výnimkou PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME)
je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre
archiváciu):“
nahrádza novým znením nasledovne :
„K žiadosti o PK pre abonentov (s výnimkou PK ABONENT DLHODOBÉ
v PÁSME), v prípade vybavovania PK osobne v klientskom centre Mestského úradu
v Trenčíne, je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu
a kópiu pre archiváciu):“

5.

V článku 7 sa v odseku 31 text:
„K žiadosti o PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME je žiadateľ povinný predložiť
nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu):“
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nahrádza novým znením nasledovne :
„K žiadosti o PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME, v prípade vybavovania PK
osobne v klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, je žiadateľ povinný predložiť
nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu):“

6.

V článku 7 sa dopĺňajú nové odseky 32 až 36, ktoré znejú:

„32. K žiadosti o PK pre rezidentov, v prípade vybavovania prvej PK elektronicky, je žiadateľ
povinný predložiť scan nasledujúcich dokladov:
a) doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad
o tom, že žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický
preukaz motorového vozidla) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného
predpisu15, napr. „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie
na služobné a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov alebo že je členom štatutárneho orgánu
alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla, na ktorého EČV žiada
vydať PK,
b) doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k bytu, v ktorom má trvalý pobyt, s výnimkou listu
vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy
v súlade s § 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“), tzn. potvrdenie o
podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, v prípade, ak sa
v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, a v prospech žiadateľa nie je k tomuto bytu
v katastri nehnuteľností evidované vecné bremeno - právo doživotného užívania,
aj úradne overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu
s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK; v prípade, ak ide o trvalý pobyt
v nehnuteľnosti, ktorá na liste vlastníctva nie je rozdelená na jednotlivé byty, je žiadateľ
povinný predložiť aj vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe
rozdelenia tejto nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi,
vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno
nahradiť predložením vyhlásenia o spôsobe rozdelenia nehnuteľnosti na byty a ich
užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi vydaného spoločenstvom vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú
správu v súlade s ustanovením § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť,
ktorá je na liste vlastníctva evidovaná ako rodinný dom bez rozdelenia na jednotlivé
byty, môže žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj záznamom z vykonaného štátneho
stavebného dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998
Z.z. nájomnú, resp. obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území
mesta Trenčín (pričom pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov“) a doklady
preukazujúce vlastnícky vzťah osoby, ktorá žiadateľovi na základe zmluvy umožnila
užívanie bytu, k tomuto bytu, s výnimkou listu vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ
zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade s § 1 zákona proti
byrokracii, a to: potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení
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bytu, v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, aj úradne overený
súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu
žiadateľom a s vydaním PK; v prípade, ak ide o užívanie bytu v nehnuteľnosti, ktorá na
liste vlastníctva nie je rozdelená na jednotlivé byty, je žiadateľ povinný predložiť aj
vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe rozdelenia tejto
nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi, vyhlásenie všetkých
spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno nahradiť predložením
vyhlásenia o spôsobe rozdelenia nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými
spoluvlastníkmi vydaného spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v
dome alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú správu v súlade
s ustanovením § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je na
liste vlastníctva evidovaná ako rodinný dom bez rozdelenia na jednotlivé byty, môže
žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj záznamom z vykonaného štátneho stavebného
dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
d) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má
byť PK vydaná a medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (tzv. zelená karta)
alebo scan úradne overenej kópie technického preukazu vozidla alebo osvedčenia
o evidencii časť II, pričom úradné overenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac (t.j.
v prípade predloženia scanu úradne overenej kópie technického preukazu vozidla alebo
osvedčenia o evidencii časť II nie je nutné predložiť aj scan tzv. zelenej karty).

33. V prípade, ak žiadateľ predkladá scan úradne overeného súhlasu vlastníka, resp. aspoň
jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK podľa ods.
32 písm. b) alebo c) tohto článku, je povinný originál tohto súhlasu doručiť osobne alebo
poštou Prevádzkovateľovi do 21 dní odo dňa aktivácie parkovacej karty podľa ods. 8
tohto článku. V tejto lehote musí byť súhlas doručený Prevádzkovateľovi, nestačí podať
súhlas posledný deň lehoty na poštovú prepravu. V prípade márneho uplynutia lehoty 21
dní bude PK v databáze PK zablokovaná ako neplatná a žiadateľ nemá nárok na vrátenie
zaplatenej ceny PK, ani jej časti.

34. K žiadosti o PK pre abonentov (s výnimkou PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME),
v prípade vybavovania prvej PK elektronicky, je žiadateľ povinný predložiť scan
nasledujúcich dokladov:
a) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má
byť PK vydaná.

35. K žiadosti o PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME, v prípade vybavovania prvej PK
elektronicky, je žiadateľ povinný predložiť scan nasledujúcich dokladov:
a) doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad
o tom, že žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický
preukaz motorového vozidla) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného
predpisu15, napr. „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie
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na služobné a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov alebo že je členom štatutárneho orgánu
alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla, na ktorého EČV žiada
vydať PK,
b) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má
byť PK vydaná a medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (tzv. zelená karta)
alebo scan úradne overenej kópie technického preukazu vozidla alebo osvedčenia
o evidencii časť II, pričom úradné overenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac (t.j.
v prípade predloženia scanu úradne overenej kópie technického preukazu vozidla alebo
osvedčenia o evidencii časť II nie je nutné predložiť aj scan tzv. zelenej karty).
36. Pri podávaní elektronických žiadostí o vydanie PK je podmienkou podania žiadosti
elektronický súhlas žiadateľa s preverením osobných údajov uvedených v žiadosti
v informačnom systéme - evidencia obyvateľov mesta. V prípade odmietnutia udelenia
tohto súhlasu je žiadateľ oprávnený vybaviť si PK osobne v klientskom centre Mestského
úradu v Trenčíne.“

7.

V článku 7 sa doterajší odsek 32 označuje ako odsek 37.

8.

V článku 10 sa v odseku 9 text „nadobúda účinnosť 15.4.2020“ nahrádza novým
znením „nadobúda účinnosť 23.9.2020“.

9.

V článku 10 sa v odseku 10 text „nadobúda účinnosť 15.4.2020“ nahrádza novým
znením „nadobúda účinnosť 23.9.2020.“

10.

V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 13, ktorý znie:
„13. Odo dňa účinnosti VZN č. 9/2020, 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 do odvolania
mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020
podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00
hod. z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa ochorením COVID – 19 (ďalej len
„mimoriadna situácia“), sú vodiči oprávnení v zóne s plateným státím parkovať na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v čase doby spoplatnenia bez úhrady
parkovného. Odo dňa, ku ktorému bude odvolaná mimoriadna situácia, sú vodiči
parkujúci motorové vozidlo v zóne s plateným státím na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií v čase doby spoplatnenia povinní riadne uhradiť parkovné
v zmysle platného cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto VZN.“

11.

V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 14, ktorý znie:

„14. Doba platnosti parkovacích kariet podľa článku 7 ods. 1 písm. a) až h) tohto VZN,
ktoré boli aktívne (t.j. ktoré boli uhradené a začala im plynúť doba platnosti) ku dňu
účinnosti VZN č. 9/2020, 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, sa predlžuje o počet dní,
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ktoré uplynú odo dňa účinnosti VZN č. 9/2020, 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 do
dňa, kedy bude odvolaná mimoriadna situácia, alebo do dňa, kedy uplynie platnosť
parkovacej karty, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Takto určená
lehota predĺženia platnosti parkovacej karty začne plynúť odo dňa, ku ktorému bude
odvolaná mimoriadna situácia.
Parkovacím kartám, ktoré boli vydané, ale ku dňu účinnosti VZN č. 9/2020, 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 im nezačala plynúť doba platnosti, začne doba platnosti plynúť
odo dňa, ku ktorému bude odvolaná mimoriadna situácia, pokiaľ najneskôr v deň, ku
ktorému bude odvolaná mimoriadna situácia bude na účte prevádzkovateľa uhradená
cena parkovacej karty so správnym variabilným symbolom. Začiatok plynutia doby
platnosti parkovacej karty podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na parkovacie
karty podľa čl. 7 ods. 1 písm. a), b) c), a f), vydané pre pásmo J a časť pásma H, ak tieto
pásma v deň, ku ktorému bude odvolaná mimoriadna situácia, nebudú v zmysle
platného a účinného VZN zaradené v zóne s plateným státím.
Parkovacím kartám, ktoré budú vydané po nadobudnutí účinnosti VZN č. 9/2020,
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, začne doba platnosti plynúť odo dňa, ku ktorému
bude odvolaná mimoriadna situácia, pokiaľ najneskôr v deň, ku ktorému bude odvolaná
mimoriadna situácia bude na účte prevádzkovateľa uhradená cena parkovacej karty so
správnym variabilným symbolom. Začiatok plynutia doby platnosti parkovacej karty
podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na parkovacie karty podľa čl. 7 ods. 1 písm.
a), b) c, a f), vydané pre pásmo J a časť pásma H, ak tieto pásma v deň, ku ktorému
bude odvolaná mimoriadna situácia, nebudú v zmysle platného a účinného VZN
zaradené v zóne s plateným státím.“

12.

V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 15, ktorý znie:
„15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 9/2020, 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 23.3.2020 a nadobúda účinnosť dňom
jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín, s výnimkou odseku 2, ktorý nadobúda
účinnosť 23.9.2020.“

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta
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Dňa: ...........................................

Dňa: .............................................

.......................................................
Mgr. Richard R Y B N Í Č E K
primátor
mesta Trenčín

.........................................................
Ing. Jaroslav P A G Á Č
prednosta
Mestského úradu v Trenčíne

OVEROVATELI A:

JUDr. Martin

Mgr.

S M O L K A,

Martin P E T R Í K,

dňa .........................................................................

dňa ..........................................................................

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská,
Dňa 24.03.2020
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