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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 
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Dopad na rozpočet:  
- 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 

        
          
Spracovala:  
 
Mgr. Lucia Zaťková 
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V Trenčíne, 29.04.2020 
 



Dôvodová správa : 
 

Dňa 23.3.2020 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 10/2016 o  dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Trenčín, ktorým bolo okrem iného dočasne pozastavené platenie 
parkovného na území mesta Trenčín. Zmeny prijaté VZN č. 9/2020 súviseli s vývojom epidémie 
ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky, najmä s vyhlásením mimoriadnej situácie 
z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a opatreniami prijímanými na  zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID – 19.  
 
Nakoľko vývoj epidemiologickej situácie ochorenia COVID – 19 sa zlepšuje a aj štát postupne 
uvoľňuje prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, dovoľujeme si Vám predložiť návrh VZN 
16/2020, ktorým  sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o  dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, predmetom ktorého je 
obnovenie platenia parkovného v zóne s plateným státím, mimo parkovného na sídliskách JUH 
a Sihoť III a IV, kde je spoplatnenie plánované od 23.9.2020. K rozhodnutiu na predloženie tohto 
návrhu VZN okrem zlepšujúcej sa situácie šírenia ochorenia COVID – 19, prispeli najmä požiadavky 
občanov z pásiem, kde už parkovné bolo vyberané, ktorí sa sťažujú, že došlo k zníženiu počtu 
voľných parkovacích miest, nakoľko viacerí vodiči prestali opätovne využívať na parkovanie garáže 
a dvory, ale vozidlá parkujú na nespoplatnených parkovacích miestach na komunikáciách, zvýšil sa 
počet vozidiel z okolitých miest, ktoré parkujú na týchto miestach a pod..  Taktiež v blížiacich sa 
 letných mesiacoch bude možné využívať prednostne aj iné alternatívne spôsoby dopravy namiesto 
osobného motorového vozidla.  
 
Predloženým návrhom VZN č. 16/2020 preto navrhujeme obnovenie platenia parkovného po 
nadobudnutí účinnosti tohto VZN na území mesta Trenčín, mimo sídliska JUH a Sihoť III a IV, kde je 
spoplatnenie plánované od 23.9.2020. 
 
  
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 16/2020, 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 Mesta Trenčín č. 16/2020, 

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 
(Návrh znenia VZN č. 16/2020) 

 

 

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. 16/2020, 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: 

 

 

1. V článku 10 sa odsek 13 nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„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 dňa 

nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020, 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 (ďalej len „VZN 

č. 16/2020“), sú vodiči oprávnení v zóne s plateným státím parkovať na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií v čase doby spoplatnenia bez úhrady parkovného. Odo 

dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti VZN č. 16/2020, 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.“ 

 

2. V článku 10 sa odsek 14 nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„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 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 nadobudnutia účinnosti 

VZN č. 16/2020, 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 nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti VZN 

č. 16/2020.   

 

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 nezačala plynúť doba platnosti, začne doba platnosti plynúť odo 

dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti VZN č. 16/2020, pokiaľ najneskôr v deň 

nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020 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 nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020, nebudú v zmysle platného a účinného 

VZN zaradené v zóne s plateným státím.  

 

Parkovacím kartám, ktoré boli 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 nasledujúceho po 

nadobudnutí účinnosti VZN č. 16/2020, pokiaľ najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti 

VZN č. 16/2020 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 nadobudnutia 

účinnosti VZN č. 16/2020, nebudú v zmysle platného a účinného VZN zaradené v zóne 

s plateným státím.“ 

 

3. V článku 10  sa dopĺňa nový odsek 16, ktorý znie:  

 

„16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 16/2020, 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 06.05.2020 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 Mesta Trenčín č. 16/2020, 
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 

(znenie Novelizovaných článkov 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 23.9.2020, 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 23.9.2020.  

 

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. 

 

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“)  do 

dňa nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020, 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 (ďalej len „VZN č. 

16/2020“), 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 Odo dňa nasledujúceho po 

nadobudnutí účinnosti VZN č. 16/2020, 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. 



 

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, 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,  do dňa nadobudnutia 

účinnosti VZN č. 16/2020, 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 

odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti VZN č. 16/2020.  

 

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. odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí 

účinnosti VZN č. 16/2020, pokiaľ najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020 

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  

v deň nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020, 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 odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti VZN č. 16/2020, 

pokiaľ najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020 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  

v deň nadobudnutia účinnosti VZN č. 16/2020, nebudú v zmysle platného a účinného VZN 

zaradené v zóne s plateným státím. 

 

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. 

 

16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 16/2020, 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 06.05.2020 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 


