
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.05.2014 uznesením č. 1209, účinnosť: 
05.06.2014 

 
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 predpisov 
 
  

vydáva 
 
   

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  
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa takto:  
 
  
1.V článku 4 ods.2 znie: 
 

„2. Letné terasy na Mierovom nám. a  Štúrovom námestí môžu byť umiestnené len na ploche, ktorá je 
na to určená v zmysle grafickej prílohy č. 1 a 2 a:  

a. Mierové nám. (Grafická príloha č. 1) 

objekty s orient. č. 7 – 19  

Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektmi orient. č. 7, 9, 11, 13,15,17,19 . Plocha 
terasy bude vymedzená nasledovne: 
- šírka max. na šírku objektu 
- hĺbka je stanovená so zachovaním prechodnej šírky chodníka min. 3 m od stavebnej čiary 

objektu 

objekty s orient. č. 23 – 35 

Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektmi orient. č. 23 - 35. Plocha terasy bude 
vymedzená nasledovne: 
- šírka max. na šírku objektu 
- hĺbka je stanovená so zachovaním prechodnej šírky chodníka min. 2 m  

objekty s orient. č. 4 – 8  

Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektmi orient. č. 4, 6, 8. Plocha terasy bude 
vymedzená podľa grafickej prílohy 

objekty s orient. č. 10 – 26  

Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektmi orient. č. 10 - 26. Plocha terasy bude 
vymedzená nasledovne: 
- šírka max. na šírku objektu 
- umiestnenie terasy výhradne na chodníku so zachovaním priechodnej šírky chodníka 

v každom úseku min. 1,5 m   

objekty s orient. č. 28 – 36  

Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektmi orient. č. 28 - 36. Plocha terasy bude 
vymedzená nasledovne: 
- šírka max. na šírku objektu 
- hĺbka je stanovená so zachovaním priechodnej šírky chodníka v každom úseku  min. 1,5 m  

(max. hĺbka 2 m od obrubníka v smere do jazdného pruhu) 
 



 

 

b.Štúrovo námestie (Grafická príloha č. 2)  

objekty s orient. č. 14 - 18  

Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektmi orient. č. 14,16,18. Plocha terasy bude 
vymedzená nasledovne: 
b. šírka max. na šírku objektu 
c. hĺbka terasy je 5,0m so zachovaním prechodnej šírky chodníka 1,7 m od stavebnej čiary 

objektu  

objekty s orient. č. 1-7  

Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektmi orient. č. 1,3,5,7. Plocha terasy bude 
vymedzená podľa grafickej prílohy“ 

 
 
2.V článku 9 ods. 6 znie: 
 

„6. Ak nie je týmto VZN stanovené inak, popri terase musí zostať zachovaná minimálna priechodná 
šírka chodníka 1,5 m a minimálna prejazdná šírka v súlade s platnými právnymi predpismi SR 
a technickými normami. 

 
 
3. V článku 10 ods.1 písm. c) a d) znejú: 
 

„c) Prekrytie letnej terasy – letná terasa môže byť prekrytá zastrešením tak, aby sa nedotýkalo 
vegetácie. Alternatívne môžu byť umiestnené aj slnečníky tak, aby sa nedotýkali vegetácie 
a nezasahovali do telesa miestnej komunikácie. Zastrešenie ani slnečníky nesmú presahovať nad 
vymedzenú pôdorysnú plochu letnej terasy. Zastrešenia a slnečníky musia byť uchytené tak, aby 
nevzniklo nebezpečenstvo ich uvoľnenia. Prevádzkovateľ letnej terasy je zodpovedný za škody 
spôsobené tretím osobám vzniknuté nedostatočným uchytením slnečníkov a zastrešenia.  

d)Materiál letných terás - zariadenie letných terás umiestnených v I. pásme –  bude výhradne 
z prírodných materiálov – napr. ratan, drevo, kov, kameň, sklo a ich imitácií vo vhodnom kvalitatívnom 
prevedení. V pásme II. a III. môže byť použitý i plast a iné materiály.“ 

4. Prílohy č.1,2 a 3 znejú: 



 

 



 

 



 

 

 



5.V článku 16 sa dopĺňa nový ods. 3 v znení: 

„3. 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. 

  

 
 
 
                                                Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                                                              primátor mesta Trenčín 
 


