
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 01.12.2021 uznesením č.1092, účinnosť: 
17.12.2021 
 
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 v.r. 

primátor mesta 

 

 

 


