
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.06.2013 uznesením č.896, účinnosť: 
29.06.2013 
 
 
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 
 

v y d á v a 
 
 

VZN č.4 /2013, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 6/2011 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 

takto: 
 
 
1. V článku 2 sa dopĺňa nový ods.8, ktorý znie: 
 
„8. Susediacimi nehnuteľnosťami sa na účely tohto nariadenia rozumejú:  
a)  susedné pozemky a stavby na nich, t.j.  pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom,  

na ktorom sa nachádza prevádzka  a stavby na týchto pozemkoch, 
b) susedná stavba, t.j.  aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s 

pozemkom, na ktorom sa nachádza prevádzka, ale jej užívanie môže byť prevádzkou  
dotknuté.“ 

 
2. Článok 3 ods. 4 písm. b)  znie:  
 
„b) Ostatné mestské časti s prevažnou funkciou bývania mimo centrálnej mestskej zóny 
ba)  v dňoch pondelok až štvrtok, nedeľa  od 06.00 hod. do 24.00 hod, piatok, sobota od 06.00 

hod. do 02.00 hod. 
bb) v bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na   

bývanie v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod. 
bc) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie,  v prípade, že 

užívaním prevádzky nebudú priamo dotknuté susediace nehnuteľnosti,  v dňoch pondelok 
až  štvrtok, nedeľa od 08.00 hod. do 23.00 hod., piatok, sobota od 08.00 hod. do 24.00 
hod.. 

 
Prevádzkový čas letnej terasy je stanovený do 22.00 hod.“ 
 
 
3. Článok 3 ods. 6 znie: 
 
„6. Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach pri poriadaní občasnej hudobnej produkcie 
(napr. svadby, spoločenské akcie) je určený takto: 
a) v centrálnej mestskej zóne  podľa ods. 4, písm. a) tohto článku, 
b) v ostatných mestských častiach v piatok, sobota od 08.00 hod. do 05.00 hod. 
c) v bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie 

v dňoch piatok, sobota od 08.00 hod. do 22.00 hod. 
d) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie,  v prípade, že 

užívaním prevádzky nebudú priamo dotknuté susediace nehnuteľnosti, v dňoch piatok, 
sobota od 08.00 hod. do 02.00 hod.“ 

 
4. V článku 4 ods. 5 sa dopĺňa nové písm. d), ktoré znie: 
 
„d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzky za účelom vykonania kontroly dodržiavania 
prevádzkovej doby danej prevádzky“ 
 
 
 



5. V článku 7 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: 
 
„5. VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 13.06.2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta.“ 
 
 
 
 
                                                                                                      Mgr. Richard Rybníček  v.r.  
                                                                                        primátor mesta 


