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. 8/2022, 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 celom texte Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín s výnimkou
článku 10 Prechodné a záverečné ustanovenia sa pojem „zóna s plateným státím“ v príslušnom
gramatickom tvare nahrádza pojmom „parkovacia zóna“ v príslušnom gramatickom tvare.
2. V článku 1 ods. 2 písm. d) poznámka pod čiarou č. 3 znie:
„3 Príloha č. 1 k Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do
31.03.2020“
3. V článku 1 ods. 2 písm. d) sa na konci dopĺňa text:
„alebo dopravnými značkami 277 (Parkovacia zóna) a 278 (Koniec parkovacej zóny) 4“
vrátane poznámky pod čiarou č. 4, ktorá znie:
„4 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v
platnom znení“
4. Poznámky pod čiarou č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa označujú ako poznámky pod čiarou č. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11.
5. V článku 1 ods. 2 písm. l) sa na konci dopĺňa text:
„- osoba, ktorá preukáže v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 7 tohto VZN, že užíva vozidlo
na základe tzv. operatívneho lízingu od poskytovateľa - právnickej osoby zapísanej v obchodnom
registri alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má v predmete podnikateľskej činnosti uvedenú
činnosť „prenájom vozidiel“, „finančný lízing“ alebo obdobnú činnosť, obsahom ktorej je prenájom
hnuteľných vecí; takýto držiteľ nemusí byť zapísaný ako držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť
II,“
6. Článok 2 ods. 3 znie:
„V parkovacej zóne je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za
dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov.
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7. Poznámka pod čiarou č. 7 znie:
„7 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v
platnom znení“
8. Článok 3 ods. 1 znie:
„1. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií podľa čl. 2 tohto
VZN zabezpečuje Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín (ďalej len „Prevádzkovateľ“)“

9. Článok 5 ods. 18 znie:
„18. Úhrada cez mobilnú platbu sa spustí naskenovaním QR kódu, alebo zadaním URL adresy a
následným vyplnením potrebných údajov ustanovených v Prevádzkovom poriadku. O úspešnej
platbe parkovného sa zobrazí potvrdenie na príslušnej URL adrese. Podrobnosti o postupe pri úhrade
cez mobilnú platbu upraví Prevádzkový poriadok.“
10. Poznámka pod čiarou č. 11 znie:
„11 §140 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení v spojení s § 28 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení“
11. V článku 6 ods. 1 písm. c) znie:
„c) služobné vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby12 pri služobnom výkone, ambulancie
dopravnej zdravotnej služby13 pri služobnom výkone, vozidlá Hasičského a záchranného zboru pri
služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách pri služobnom výkone,“
12. V článku 6 ods. 1 písm. c) sa dopĺňajú poznámky pod čiarou č. 12 a č. 13, ktoré znejú:
„12 zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení v spojení s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca
2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení
neskorších predpisov v platnom znení
13 zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení v spojení s Vyhláškou ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 189/2019
Z. z. ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní
ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie
dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu v platnom znení“
13. Poznámky pod čiarou č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sa označujú ako poznámky pod čiarou č. 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20.
14. Článok 6 ods.2 znie:
„Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového vozidla
alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla alebo iným preukazom dokladujúcim
oslobodenie od úhrady parkovného, alebo parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím. Preukazy podľa predchádzajúcej vety musia byť umiestnené v motorovom vozidle na
viditeľnom mieste tak, aby z vonkajšej strany motorového vozidla bolo čitateľné číslo parkovacieho
preukazu.“
15. V článku 7 ods. 16 znie:
„16. Ak dôjde k zmene, ktorá spôsobí zánik nároku na užívanie PK (napr. zmena trvalého pobytu
mimo mesta Trenčín alebo predaj motorového vozidla), držiteľ PK je povinný o tom informovať
Prevádzkovateľa bezodkladne, najneskôr však v lehote do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa, kedy
nastala skutočnosť, ktorá spôsobila zánik nároku na užívanie PK. Týmto nie je dotknuté právo
Prevádzkovateľa ukončiť platnosť PK v databáze PK aj bez oznámenia zmeny podľa tohto odseku.
V prípade ukončenia platnosti podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ bezodkladne upovedomí
držiteľa o ukončení platnosti PK (napr. e-mailom alebo SMS). Držiteľ má nárok na vrátenie
alikvotnej časti ceny PK za podmienok uvedených v ods. 24 tohto článku. Pre výpočet alikvotnej
časti ceny PK je rozhodujúci deň predloženia súvisiacich dokladov Prevádzkovateľovi – napr. pri
predaji vozidla kópiu technického preukazu dokladujúcu odhlásenie z evidencie motorových
vozidiel, resp. deň kedy bola ukončená platnosť PK v databáze PK a to podľa toho ktorý z týchto dní
nastane skôr. Zodpovednosť za porušenie ustanovenia ods. 15 tohto článku týmto nie je dotknutá a
jeho prípadné porušenie bude riešené.“

16. V článku 7 ods. 19 znie:
„19. Ak dôjde k ukončeniu Prevádzkovania parkovacích miest Prevádzkovateľom a následkom toho
dôjde k predčasnému skončeniu platnosti PK, držiteľ PK má nárok na vrátenie alikvotnej časti ceny
PK za podmienok uvedených v ods. 24 tohto článku.“
17. V článku 7 ods. 20 znie:
„20. Držiteľ PK je oprávnený počas doby platnosti PK pre to isté EČV:
a) požiadať o vydanie PK so širšou územnou platnosťou,
b) požiadať o vydanie niektorej z PK podľa ods. 1 písm. a) alebo b) tohto článku namiesto PK
„DLHODOBÉ“ alebo
c) požiadať o vydanie ktorejkoľvek PK podľa ods. 1 písm. a), b), c), d) alebo e) tohto článku, ak mu
počas platnosti vydanej PK pre abonentov vznikol nárok na vydanie PK pre rezidentov.
Na základe žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK ukončí platnosť pôvodnej PK,
Prevádzkovateľ vráti držiteľovi PK alikvotnú časť ceny pôvodnej PK za podmienok uvedených v
ods. 24 tohto článku a vydá novú PK s platnosťou na 1 rok. Zakúpenie PK s užšou územnou
platnosťou počas platnosti PK na to isté EČV, okrem prípadov uvedených v písm. b) alebo c) tohto
odseku nie je možné.“
18. V článku 7 ods. 22 znie:
„22. Držiteľ PK s dobou platnosti 1 rok je oprávnený túto PK zrušiť, a to aj z iných dôvodov ako
podľa ods. 16 tohto článku. V prípade zrušenia PK podľa tohto ustanovenia je držiteľ PK povinný
uhradiť storno poplatok vo výške určenej v cenníku, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN. Na základe
žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK ukončí platnosť PK, Prevádzkovateľ vráti
držiteľovi PK alikvotnú časť ceny pôvodnej PK zníženú o storno poplatok, za podmienok uvedených
v ods. 24 tohto článku. Pokiaľ by táto suma znížená o storno poplatok bola záporná, t.j. storno
poplatok je vyšší ako alikvotná časť ceny pôvodnej PK, ktorá má by mala byť držiteľovi PK vrátená,
PK nie je možné zrušiť.“
19. V článku 7 ods. 24 znie:
„24. Alikvotná časť ceny PK pre účely ods. 16, 19, 20, 22 a 23 tohto článku sa vypočíta ako podiel
ceny PK a počtu dní celkovej platnosti karty vynásobený počtom dní zostávajúcich do konca
platnosti PK odo dňa, kedy došlo k predčasnému skončeniu platnosti PK. Držiteľ PK má nárok na
vrátenie alikvotnej časti ceny PK v prípadoch podľa ods. 16, 19, 20, 22 a 23 tohto článku výlučne za
predpokladu, že suma pre výplatu alikvotnej časti (ponížená o storno poplatok, ak ide o zrušenie PK
so storno poplatkom), je rovná alebo vyššia ako 5,00 eur.“
20. V článku 7 ods. 29 písm. a) a b) znejú:
„29. K žiadosti o vydanie PK pre rezidentov, v prípade vybavovania PK osobne v klientskom centre
Mestského úradu v Trenčíne, je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady (originál
k nahliadnutiu s výnimkou uvedenou v písm. e) tohto odseku a kópiu pre archiváciu):
a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo pobytový
preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje17,
b) doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad o tom, že
žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového
vozidla, lízingovú zmluvu v prípade, ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo
na základe tzv. operatívneho lízingu) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného
predpisu18, napr. „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na
služobné a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov alebo že je členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa
alebo vlastníka motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK,“
21. V článku 7 ods. 29 písm. e) znie:
„e) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK
vydaná, , v prípade ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe tzv.

operatívneho lízingu postačuje predloženie kópie technického preukazu vozidla alebo osvedčenia
o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK vydaná vrátane kópie medzinárodnej automobilovej
poisťovacej karty (tzv. zelená karta).“
22. V článku 7 ods. 30 znie:
„30.K žiadosti o PK pre abonentov (s výnimkou PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME), v prípade
vybavovania PK osobne v klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, je žiadateľ povinný
predložiť nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu s výnimkou uvedenou v písm. b) tohto
odseku a kópiu pre archiváciu):
a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo pobytový
preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje17,
pri abonentovi FO podnikateľovi alebo PO si výpis zo Živnostenského registra, Obchodného
registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, zabezpečí Prevádzkovateľ
z informačného systému verejnej správy v súlade s § 1 zákona proti byrokracii,
b) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK
vydaná, v prípade ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe tzv.
operatívneho lízingu postačuje predloženie kópie technického preukazu vozidla alebo osvedčenia
o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK vydaná vrátane kópie medzinárodnej
automobilovej poisťovacej karty (tzv. zelená karta),
c) lízingovú zmluvu v prípade, ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe
tzv. operatívneho lízingu.“
23. V článku 7 ods. 31 znie:
„31. K žiadosti o PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME, v prípade vybavovania PK osobne v
klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady
(originál k nahliadnutiu s výnimkou uvedenou v písm. c) tohto odseku a kópiu pre archiváciu):
a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo pobytový
preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje17,
b) doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad o tom, že
žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového vozidla,
lízingovú zmluvu v prípade, ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe
tzv. operatívneho lízingu) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného predpisu18, napr.
„Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“
v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
alebo že je členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového
vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK,
c) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK
vydaná, v prípade ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe tzv.
operatívneho lízingu postačuje predloženie kópie technického preukazu vozidla alebo osvedčenia o
evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK vydaná vrátane kópie medzinárodnej automobilovej
poisťovacej karty (tzv. zelená karta).“
24. V článku 7 ods. 32 písm. a) znie:
„a) doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad o tom, že
žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového vozidla,
lízingovú zmluvu v prípade, ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe
tzv. operatívneho lízingu) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného predpisu18, napr.
„Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“
v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
alebo že je členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového
vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK,“
25. V článku 7 ods. 34 znie:
„34. K žiadosti o PK pre abonentov (s výnimkou PK ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME), v prípade
vybavovania prvej PK elektronicky, je žiadateľ povinný predložiť scan nasledujúcich dokladov:

a) technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK
vydaná a medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (tzv. zelená karta), alebo scan úradne
overenej kópie technického preukazu vozidla alebo osvedčenia o evidencii časť II, pričom úradné
overenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac (t.j. v prípade predloženia scanu úradne overenej kópie
technického preukazu vozidla alebo osvedčenia o evidencii časť II nie je nutné predložiť aj scan tzv.
zelenej karty),
b) lízingovú zmluvu v prípade, ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe
tzv. operatívneho lízingu.“
26. V článku 7 ods. 35 písm. a) znie:
„a) doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad o tom, že
žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového vozidla,
lízingovú zmluvu v prípade, ak je žiadateľom o vydanie PK držiteľ, ktorý užíva vozidlo na základe
tzv. operatívneho lízingu) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného predpisu 18, napr.
„Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“
v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
alebo že je členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového
vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK,“
27. V článku 7 sa dopĺňa nový odsek 38, ktorý znie:
„38. Žiadateľom o vydanie PK môže byť v prípade smrti vlastníka motorového vozidla zapísaného
v technickom preukaze pred právoplatným ukončením dedičského konania potenciálny dedič
motorového vozidla. K žiadosti o vydanie PK, ktorú je v tomto prípade možné vybaviť výlučne
osobne v klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, je žiadateľ (v prípade žiadosti o vydanie
PK pre rezidentov žiadateľ s trvalým pobytom v meste Trenčín) okrem náležitostí uvedených v tomto
VZN povinný predložiť aj písomné čestné vyhlásenie, ktoré musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
a) vyhlásenie, že žiadateľ je potenciálnym dedičom motorového vozidla pre ktoré má byť PK vydaná,
b) spisovú značku dedičského konania vedeného po vlastníkovi motorového vozidla, označenie súdu,
ktorý dedičské konanie vedie,
c) vyhlásenie, že dedičské konanie podľa písm. b) nebolo ku dňu podania žiadosti o vydanie PK
právoplatne ukončené,
d) v prípade ak sú v okruhu dedičov okrem žiadateľa ďalšie osoby aj čestné vyhlásenie žiadateľa, že
všetci ostatní potenciálni dedičia súhlasia s vydaním PK pre žiadateľa.
Podpis žiadateľa na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený.“
28. V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 17, ktorý znie:
„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 8/2022, 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 18.05.2022 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Trenčín. Časti ustanovení článku 1 ods. 2 písm. l) tretia odrážka, článku 7 ods. 29 písm. b),
e), ods. 30 písm. b), c), ods. 31 písm. b), c), ods. 32 písm. a), ods. 34 písm. b), ods. 35 písm. a)
oprávňujúce osoby, ktoré užívajú vozidlo na základe tzv. operatívneho lízingu na vydanie
parkovacej karty a upravujúce povinnosti týchto osôb, ktoré boli doplnené na základe Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 8/2022 strácajú účinnosť uplynutím jedného roka odo dňa
nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 8/2022; tým nie je
dotknutá platnosť parkovacích kariet vydaných pred uplynutím tejto doby žiadateľom, ktorí na
účely vydania PK preukážu, že sú držiteľmi vozidla podľa článku 1 ods. 2 písm. l) tretia odrážka
tohto VZN.“
29. Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín znie:
„Príloha č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín
Grafické vyobrazenie parkovacej zóny s rozdelením na jednotlivé pásma

Zdroj: Google Maps“

30. Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín znie:
„Príloha č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín
Zaradenie jednotlivých ulíc alebo ich častí do pásiem

Pásmo

Zoznam ulíc v danom pásme
Farská, Hasičská, Hviezdová, Jaselská, Kniežaťa Pribinu, Mariánske námestie, Marka
Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Nám. SNP, Palackého, Rozmarínova,
Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského
1. mája, Horný Šianec, J. Braneckého, Jesenského (v úseku medzi ul. K dolnej stanici
a ul. Legionárska), K dolnej stanici (v úseku medzi ul. Piaristická a ul. Legionárska),
Legionárska (v úseku medzi ul. K dolnej stanici a Nám. sv. Anny), M. Nešporu, Nám.
sv. Anny, Súdna (v úseku medzi Nám. sv. Anny po vstup do Nemocnice pre
obvinených a odsúdených), Hviezdoslavova
28. októbra ( v úseku medzi ul. Soblahovská a Dlhé Hony), Bernolákova, Dlhé Hony
(v úseku medzi ul. Legionárska a Inovecká), Dolný Šianec (v úseku od SOŠ pri ul.
Jilemnického po I. Olbrachta), Električná, I. Olbrachta, Inovecká (v úseku od ul.
Soblahovská po Dlhé Hony po pravej strane), Jesenského (v úseku od podjazdu na
Noviny po otoč za daňovým úradom), Jilemnického, K dolnej stanici (v úseku medzi
ul. Električná a Piaristická), Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, Legionárska (v úseku
medzi ul. K dolnej stanici a Dlhé Hony), Moyzesova, Nemocničná, Panenská,
Partizánska (v úseku medzi ul. Legionárska a križovatkou s ul. Partizánska
smerujúcou k ul. Nad tehelňou), Piaristická, Soblahovská (v úseku od okružnej
križovatky na Legionárskej po ul. I. Olbrachta po ľavej strane a po ul. Inoveckú po
pravej strane), Súdna (v rozsahu mimo pásma B)
28. októbra (v úseku medzi ul. Dlhé Hony a Beckovská), Beckovská, Bezručova,
Cintorínska, Dlhé Hony (v úseku medzi ul. Inovecká a Soblahovská), Dolný Šianec (v
úseku od ul. I. Olbrachta po ul. Cintorínska), Inovecká (v úseku od ul. Dlhé Hony po
Bezručovu po pravej strane a v úseku od Soblahovskej po Bezručovu po ľavej strane),
J. Kráľa, Kalinčiakova (v úseku medzi ul. Beckovská a Bezručova), Krátka, Kúty,
Legionárska (v úseku medzi ul. Dlhé Hony a ul. Beckovská), Nová, Partizánska (v
úseku medzi križovatkou s ul. Partizánska smerujúcou k ul. Nad tehelňou a ul.
Cintorínskou), Soblahovská (v úseku od ul. I. Olbrachta po Cintorínsku po ľavej
strane a od ul. Inovecká po Bezručovu po pravej strane), Tatranská, Záhradnícka,
Zelená, Strojárenská
17. novembra, Gen. Goliana, Hodžova (v úseku medzi ul. Martina Rázusa a Gen.
Viesta), Holubyho nám., Hurbanova (v úseku medzi ul. Študentská a Gen. Viesta),
Jiráskova, Komenského, Kragujevackých hrdinov, Martina Rázusa (v úseku medzi ul.
Študentská a Gen. Viesta), Nábrežná, Sadová, Smetanova, Študentská, Švermova,
Vodárenská
Gagarinova, Gen. Viesta, Hodžova (v úseku medzi ul. Gen. Viesta a ul. Opatovská),
Hurbanova (zvyšná časť ulice nepatriaca do pásma G), Kpt. Nálepku, M. Turkovej,
Martina Rázusa (v úseku medzi ul. Gen. Viesta a Kpt. Nálepku), Osvienčimská,
Považská, Šoltésovej, Žilinská ul Pri Tepličke, Brigádnická, Pod Skalkou, Jasná, Pod
čerešňami, Odbojárov, Sibírska, Pádivého, Ivana Krasku, Opatovská (úsek od
podchodu pri Bille po most cez Kubranský potok), Clementisova
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B

C

D

G

H

F

Mládežnícka (úsek od Študentskej ulice po reštauráciu Koliba)
Saratovská, L. Novomeského, Jána Halašu, K. Šmidkeho, Západná, Liptovská,
Šafárikova, Bazovského, Vansovej, Gen. Svobodu (od križovatky so Saratovskou
(vrátane) po koniec ulice za Južnou), Nám. Svätej Rodiny, Lavičková, Mateja Bela,
Kyjevská, Halalovka, Južná, Východná (od zastávok pod kostolom po bod vzdialený
cca 90 m za poslednou križovatkou vľavo)

J

“
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

