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Návrh VZN  je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 
roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 a je bez  dopadu na rozpočet mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
V Trenčíne, 23.11.2021 
 

 



Dôvodová správa : 
 
Návrhom VZN sa mesto Trenčín  z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie súvisiacej s ochorením 
COVID-19 snaží pomôcť a vyjsť v ústrety prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania a povoliť 
prevádzkovanie letných terás aj v zimnom období, t.j. od 01.11.2021 do 31.03.2022. Podmienkou 
povolenia  umiestnenia a prevádzkovania  terasy v zimnom období je, že prevádzkovateľ mal  povolenú  
letnú terasu  aspoň v časti časového obdobia od 01.04.2021 do 31.10.2021. Rovnaká úprava bola 
prijatá tiež v r.2020.  
 
Mesto sa ešte pred prijatím VZN obrátilo na Krajský pamiatkový úrad Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie 
k zimnému prevádzkovaniu letných terás situovaných v mestskej pamiatkovej rezervácii.  Krajský 
pamiatkový úrad Trenčín vydal dňa 25.10.2021 záväzné stanovisko, ktorým súhlasí so zámerom 
prevádzkovania letných terás v zimnej sezóne 2021/2022 na území mesta s tým, že nebude možné 
terasy uzavrieť.  
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 25/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Trenčín č.12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území 
mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 
 
. 
  



 
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 mesta Trenčín  
č. 25/2021,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín  
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. 16 sa za ods. 3 dopĺňa nový ods. 4 s nasledovným znením: 

 
„4. Prechodné ustanovenia na zimné obdobie r.2021/2022, t.j na obdobie od 01.11.2021 do 31.03.2022 

v súvislosti s ochorením COVID-19: 

 
Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o povolenie prevádzky letnej terasy pre obdobie r.2021/2022 (t.j. 
o povolenie zvláštneho užívania pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy) a to najdlhšie 
však do 31.03.2022. Obmedzenia týkajúce sa vzhľadu terasy určené v článku 10 tohto VZN sa na takto 
povolenú terasu nevzťahujú. Povolením terasy nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa terasy 
dodržiavať všetky platné opatrenia na úseku ochrany verejného zdravia prijaté na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID-19. Podozrenie z porušenia dodržiavania opatrení na úseku ochrany verejného 
zdravia prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prevádzkovateľom Mesto Trenčín oznámi 
príslušným orgánom a zároveň vykoná kroky smerujúce k obmedzeniu prevádzky takejto letnej terasy. 
Požiadať o povolenie umiestnenia a prevádzkovania letnej terasy do 31.03.2022 môže len ten 
prevádzkovateľ, ktorému bolo povolené umiestnenie a prevádzkovanie letnej terasy  v období od 
01.04.2021 do 31.10.2021.“ 
 
 
Pôvodné ods.4-9 sa prečíslujú na ods.5-10. 

 
2. V článku 16  sa dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie:  
 
„11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 25/2021, 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 01.12.2021  
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 

 
 
 
     Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 

 

 

 

 



Príloha: znenie novelizovaných ustanovení VZN č. 12/2013 s vyznačením zmien 

 
Článok 16  

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1.Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.11.2013 a 
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
2. Prechodné ustanovenia k niektorým úpravám prijatým na základe VZN č. 4/2020: V roku 2020 je 

žiadateľ podľa článku  7 bod 2 tohto VZN oprávnený podať žiadosť o zriadenie letnej terasy so 
zachovaním prednostného práva do 30.04.2020.Na povolenia na zvláštne užívanie pozemných 
komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy vydané pred nadobudnutím účinnosti VZN č. 4/2020 
sa vzťahujú ustanovenia VZN č. 12/2013 v znení VZN č. 4/2015. 

 
3. Prechodné ustanovenia v súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-

19: 
Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o povolenie prevádzky tejto letnej terasy, t.j. o povolenie 
zvláštneho užívania pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy a to najdlhšie však do 
31.03.2021. Obmedzenia týkajúce sa vzhľadu terasy určené v tomto VZN sa na takto povolenú 
terasu nevzťahujú. Letná terasa musí spĺňať platné opatrenia na úseku ochrany verejného zdravia 
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 týkajúce sa prevádzky takýchto terás. Prevádzkovateľ 
je 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 na úseku ochrany verejného zdravia prijatých na 
zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prevádzkovateľom 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. 
 

4.  Prechodné ustanovenia na zimné obdobie r.2021/2022, t.j na obdobie od 01.11.2021 do 31.03.2022 
v súvislosti s ochorením COVID-19: 

 
     Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o povolenie prevádzky letnej terasy pre obdobie r.2021/2022 

(t.j. o povolenie zvláštneho užívania pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy) a to 
najdlhšie však do 31.03.2022. Obmedzenia týkajúce sa vzhľadu terasy určené v článku 10 tohto VZN 
sa na takto povolenú terasu nevzťahujú. Povolením terasy nie je dotknutá povinnosť 
prevádzkovateľa terasy dodržiavať všetky platné opatrenia na úseku ochrany verejného zdravia 
prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Podozrenie z porušenia dodržiavania opatrení 
na úseku ochrany verejného zdravia prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 
prevádzkovateľom Mesto Trenčín oznámi príslušným orgánom a zároveň vykoná kroky smerujúce 
k obmedzeniu prevádzky takejto letnej terasy. Požiadať o povolenie umiestnenia a prevádzkovania 
letnej terasy do 31.03.2022 môže len ten prevádzkovateľ, ktorému bolo povolené umiestnenie 
a prevádzkovanie letnej terasy  v období od 01.04.2021 do 31. 10.2021. 

 
5. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší:  
a. Čl. I. VZN č. 1/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta 

Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín. 

 
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 5/2014, 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 20.05.2014 a 
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 



7.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2015, 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 16.09.2015 
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2020, 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 11.03.2020 a 
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
9. 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. 

 
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 39/2020, 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 16.12.2020  
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. .../2021, 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 01.12.2021  
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 


