- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 266, účinnosť:
02.10.2015
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
vydáva
VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
terás na území mesta Trenčín takto :
1. Článok 5 ods. 1 znie:
„1.Terasy trvalého charakteru v Mestskej pamiatkovej rezervácii sa nepovoľujú priamo napojené na
fasádu objektu. Medzi fasádou objektu a terasou musí zostať minimálna priechodzia šírka 1,5 m, riešená
aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.“
2. V článku 6 ods. 2 znie:
„2. Terasou trvalého charakteru na účely tohto VZN môže byť aj taká konštrukcia, ktorá je stavbou v
zmysle § 43 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.“
3. V článku 6 ods. 3 bod 1.1 sa časť bodu „- vybavuje Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a
investícií MsÚ v Trenčíne“ nahrádza nasledovne:
„- vybavuje Mesto Trenčín, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 v spojení s § 8 ods. 1
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon).“
4. V článku 6 ods. 3 bod 1.2 sa časť bodu „- vybavuje Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a
investícií MsÚ v Trenčíne“ nahrádza nasledovne:
„- vybavuje Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon) a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“
5. Článok 7 ods. 1 znie:
„1.Príslušné žiadosti, potrebné k povoleniu letnej terasy, vrátane príloh v zmysle predchádzajúceho
článku, zaslané Mestu Trenčín do 31.01. príslušného kalendárneho roka a po prípadnom odstránení
nedostatkov podania do zasadania komisie, budú prerokované na zasadnutí komisie, ktorú zvolá Mesto
Trenčín, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 v spojení s § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon).“
6.V článku 16 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„4.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2015, 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 16.09.2015 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“
7. Grafická príloha č.3 – Terasy trvalého charakteru Štúrovo námestie, Hviezdoslavova ulica znie:
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