
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2013 uznesením č.695, 
účinnosť: 08.03.2013 
 
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. 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 
 

 
Čl. I 

Zrušený VZN č.12/2013 s účinnosťou od 30.11.2013 
 
 

 
           Čl. II 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1.V článku 8 ods. 6 sa text „letných terás“ nahrádza textom „celoročných terás“.  
 
2. V článku 9 sa vypúšťa ods. 5.  
 
3. V článku 9 sa pôvodný odsek 6 premenuje na odsek 5.  
 
4. V článku 9 ods. 6 sa vypúšťa písm. d.)  a písmená e.) – g.) sa premenujú na písmená 
d.) – f.)  
 
5.V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 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 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 21.02.2013 a nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta.  
 
 
 
 
 
 



       Čl. III  
 

Zrušený VZN č.14/2013 s účinnosťou od 01.01.2014 
 
       Čl. IV 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1. V časti druhej – Nájomné vzťahy sa vypúšťa článok 8a.  
 
2. V článku 12 sa dopĺňa nový ods.7, ktorý znie:  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 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 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 21.02.2013 a nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta.  
 
 
 
        Mgr. Richard Rybníček v.r. 
           primátor mesta Trenčín 
 


