
 

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2017 uznesením č.815, účinnosť: 

15.03.2017 

 

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. 4/2017, 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 čl. 1 ods. 2 sa písm. g) sa nahrádza novým znením nasledovne: 

„g)     rezidentom 

- fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 253/1998 

Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 253/1998 Z. z.) alebo  

  - štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt podľa 

§ 42 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov na území 

mesta Trenčín (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z.z.“), ak podľa dokladu o pobyte má trvalý pobyt na 

území mesta Trenčín, alebo 

-  občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt podľa § 67 zákona 

č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu občana Európskej únie má trvalý pobyt na území 

mesta Trenčín, alebo 

-  rodinný príslušník občana Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky  trvalý pobyt 

podľa § 71 zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu rodinného príslušníka občana 

Európskej únie má trvalý pobyt na území mesta Trenčín,“ 

 

2. V čl. 1 ods. 2 sa v písm. l) text „ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii časť I a časť II 

a oprávnení rozhodovať o použití vozidla“ nahrádza novým znením nasledovne „ktorý je 

zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II a oprávnený rozhodovať o použití vozidla“ 

 

3. Do čl. 1 ods. 2 sa dopĺňa nové písm. m), ktoré znie: 

 

„m) prienikovým parkoviskom – parkovacie miesta nachádzajúce sa spravidla na hranici dvoch 

susediacich pásiem plateného parkovania, pre ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zvislým 

dopravným značením umožniť použitie parkovacích kariet podľa článku 7 ods. 1 písm. a), b), c), 

f) alebo i) na úhradu parkovného tak, že na týchto parkovacích miestach bude možné uhradiť 

parkovné parkovacími kartami platnými v ktoromkoľvek z týchto susediacich pásiem (napríklad 

na zvislom dopravnom značení bude uvedené „PÁSMO G, H“), úhrada parkovného  podľa čl. 5 

ods. 5 písm. a), b), c) alebo d) musí byť realizovaná v súlade s pokynmi a cenami uvedenými na 

zvislom dopravnom značení.“ 

 

4. Do čl. 1 ods. 2 sa dopĺňa nové písm. n), ktoré znie: 

„n) trvalým pobytom - trvalý pobyt podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 253/1998 Z. z., trvalý pobyt 

štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 42 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z., trvalý pobyt občana 



Európskej únie podľa § 67 zákona č. 404/2011 Z.z. a trvalý pobyt rodinného príslušníka občana 

Európskej únie podľa § 71 zákona č. 404/2011 Z.z..“ 

 

 

5. V článku 3 ods. 4 sa písm. g) nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„g) grafickú situáciu vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné 

parkovanie, vrátane vymedzenia dlhodobých parkovísk,“ 

 

6. Do článku 3 ods. 4 sa dopĺňa nové písm.  l), ktoré znie: 

 

„l) grafické vymedzenie prienikových parkovísk.“ 

 

7. V článku 3 ods. 5 sa na konci vety dopĺňa text „po predchádzajúcom informovaní Komisie 

životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania.“ 

 

8. V čl. 7 ods. 27 sa písm. a) nahrádza novým znením nasledovne: 

„a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo 

pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa 

nevyžaduje 14,“ 

 

9.      V čl. 7 ods. 27 sa v  písm. c) dopĺňa nový text nasledovne: 

 

„vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno nahradiť 

predložením vyhlásenia o spôsobe rozdelenia  nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými 

spoluvlastníkmi vydaného spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 

alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú správu v súlade s ustanovením § 6 a nasl. 

zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je na liste vlastníctva evidovaná ako rodinný 

dom bez rozdelenia na jednotlivé byty, môže žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj záznamom 

z vykonaného štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“ 

 

10.     V čl. 7 ods. 28 sa písm. a) nahrádza novým znením nasledovne: 

„a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo 

pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa 

nevyžaduje14, pri abonentovi FO podnikateľovi alebo PO výpis zo Živnostenského registra, 

Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný“. 

 

11.     V čl. 7 ods. 29 sa písm. a) nahrádza novým znením nasledovne: 

„a) preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo 

pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie - iba k nahliadnutiu, kópia sa 

nevyžaduje14,“ 

 

12.     V poznámke pod čiarou č. 14 sa dopĺňa nový text nasledovne:  

„zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov v spojení s Nariadením 

Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení pre štátnych 

príslušníkov tretích štátov“ 

 

 



13.      V čl. 8 sa ods. 10 nahrádza novým znením nasledovne:  

„10. K žiadosti o PK je potrebné predložiť preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový 

preukaz občana Európskej únie alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana 

Európskej únie 16 žiadateľa a uviesť EČV, pre ktoré má byť PK vydaná.“ 

14.       V poznámke pod čiarou č. 16 sa dopĺňa nový text nasledovne:  

„zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov v spojení 

s Nariadením Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát 

povolení pre štátnych príslušníkov tretích štátov“ 

 

15.      Do čl. 10 sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý znie:  

 

„4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 4/2017, 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 21.02.2017 a nadobúda účinnosť 15.03.2017.“ 

 

16.     Príloha č. 1 sa nahrádza novým znením nasledovne:  

 

 



 

 

 

 

17.   V Prílohe č. 2 v pásme A, stĺpci „Zoznam ulíc v danom pásme“ sa ulica „Hviezdoslavova“ 

vypúšťa.  

 

18.     V Prílohe č. 2 v pásme B, stĺpci „Zoznam ulíc v danom pásme“ sa dopĺňa ulica „Hviezdoslavova“. 

 

19.   V Prílohe č. 2 v pásme C, stĺpci „Rozdelenie podľa orientačných čísiel“ sa text „Dlhé Hony 

nepárne po č. 7, párne po číslo 16,“ nahrádza novým znením „Dlhé Hony nepárne po č. 7,“ 

 

20.    V prílohe č. 2 v pásme D, stĺpci „Rozdelenie podľa orientačných čísiel“ sa text „Dlhé Hony 

nepárne od č. 9, párne od č. 18,“ nahrádza novým znením „Dlhé Hony nepárne od č. 9, párne 

od č. 2,“ 
 

21.     Príloha č. 3 sa nahrádza novým znením nasledovne:  

 

 

Vymedzené ulice so skrátenou dobou spoplatnenia 8.00 – 16.00 h (vyznačené čiernou čiarou) 

Pásmo D: Ulice Janka Kráľa a Tatranská v úseku medzi ul. Krátka a Cintorínska, ul. Dlhé Hony 

v úseku medzi ul. Soblahovská a Inovecká, ul. Bezručova, ul. Beckovská v úseku medzi ul. 

Inovecká a Kalinčiakova, ul. Legionárska (pri K2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pásmo H: Ul. Martina Rázusa, ul. Považská v úseku medzi ul. Žilinská a Márie Turkovej, časti ul. 

Hodžova, časť ul. Šoltésovej (pri areáli ZŠ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Richard Rybníček v.r. 

primátor mesta 

 


