
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 18.11.2020 uznesením č.727, účinnosť: 
04.12.2020 

 
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 4 ods. 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov  
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 

Trenčín 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás  na 
území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1.V čl. 11 sa v odseku 3 písm. b) nahrádza novým znením nasledovne: 

 
„b) príslušné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom znení a nevyžaduje sa povolenie na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií, (tzn. ide o prípady, ak má byť letná terasa zriadená na pozemku vo vlastníctve mesta 
Trenčín, na ktorom sa nenachádza miestna komunikácia), výška plnenia  za užívanie majetku mesta za 
účelom zriadenia letnej terasy vyžadujúcej vydanie stavebného povolenia na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Trenčín je stanovená nájomnou zmluvou v zmysle účinného VZN Mesta Trenčín o určovaní cien 
za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.“ 
 
2. V článku 16  sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:  
 
„3. Prechodné ustanovenia v súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia 
COVID-19: 
Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o povolenie prevádzky letnej terasy, t.j. o povolenie zvláštneho 
užívania pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy a to najdlhšie však do 31.03.2021. 
Takto povolená letná terasa musí spĺňať náležitosti určené týmto VZN, prevádzkovateľ ju nesmie 
oplocovať a/alebo uzatvárať, a to ani čiastočne, s výnimkou prekrytia zvrchu – napr. markízou. 
Prevádzkovateľ je zároveň zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných opatrení na úseku ochrany 
verejného zdravia prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, najmä dodržiavať rozostupy 
medzi sedením na terase, upozorňovať na povinné nosenie rúšok mimo času konzumácie jedál alebo 
nápojov. Podozrenie z porušenia dodržiavania opatrení podľa predchádzajúcej vety Mesto Trenčín 
oznámi príslušným orgánom a zároveň vykoná kroky smerujúce k obmedzeniu prevádzky takejto letnej 
terasy. Povolením umiestnenia a prevádzkovania letnej terasy podľa tohto ustanovenia nie je dotknutá 
povinnosť prevádzkovateľa  podať žiadosť podľa článku 7 tohto VZN na povolenie umiestnenia 
a prevádzky letnej terasy od 01.04.2020.“ 
 
3. Doterajšie odseky č. 3 až 6 v článku 16 sa označujú ako odseky č. 4. až 7. 
 
 4. V článku 16  sa dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:  
 
„8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás  na 
území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 18.11.2020  
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 

 
 

 
 
 
   Mgr. Richard Rybníček v.r. 

primátor mesta 
 


