
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 06.05.2020 uznesením č.539, 

účinnosť: 21.05.2020 

 

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 v.r. 

primátor mesta 

 


