
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.05.2017 uznesením č.932, účinnosť: 

26.05.2017 

 

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. 5/2017, 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. 7 ods. 20 sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„20. Držiteľ PK je oprávnený počas doby platnosti PK pre to isté EČV: 

a) požiadať o vydanie PK so širšou územnou platnosťou, 

b) požiadať o vydanie niektorej z PK podľa ods. 1 písm. a) alebo b) tohto článku namiesto PK 

„DLHODOBÉ“ alebo 

c) požiadať o vydanie ktorejkoľvek PK podľa ods. 1 písm. a), b), c), d) alebo e) tohto článku, 

ak mu počas platnosti vydanej PK pre abonentov vznikol nárok na vydanie PK pre 

rezidentov.  

 

Na základe žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK ukončí platnosť pôvodnej 

PK, Prevádzkovateľ vráti držiteľovi PK alikvotnu časť ceny pôvodnej PK a vydá novú PK 

s platnosťou na 1 rok. Zakúpenie PK s užšou územnou platnosťou počas platnosti PK na to isté 

EČV, okrem prípadov uvedených v písm. b) alebo c) tohto odseku nie je možné.“ 

 

2. V článku 7 ods. 27 písm. c) sa za text „výmer o pridelení bytu“ vkladá čiarka a pôvodný 

text „alebo úradne  overený súhlas vlastníka bytu s užívaním bytu žiadateľom a s 

vydaním PK“ sa nahrádza novým znením nasledovne:  
 

„v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, a v prospech žiadateľa nie je 

k tomuto bytu v katastri nehnuteľností evidované vecné bremeno - právo doživotného užívania, 

aj úradne  overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním 

bytu žiadateľom a s vydaním PK“ 

 

3. V článku 8 ods. 6 sa dopĺňa nový text nasledovne: 

 

„Počas doby platnosti PK môže držiteľ PK požiadať o zmenu pásma, pre ktoré je PK vydaná, 

a to aj opakovane.“ 

 

 

 



4. Do čl. 10 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie:  

 

„5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2017, 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 10.05.2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta Trenčín.“ 

 

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

 

 
 

 

6. V Prílohe č. 2 v pásme D, stĺpci „Zoznam ulíc v danom pásme“ sa dopĺňa ulica 

„Strojárenská“. 

 

7. V prílohe č. 2 v pásme H, stĺpci „Zoznam ulíc v danom pásme“ sa dopĺňa ulica „Žilinská 

ul. (v úseku medzi ul. Považská)“. 

 



8. V prílohe č. 2 v pásme H, v stĺpci „Rozdelenie podľa orientačných čísiel“ sa dopĺňa ulica  

„Žilinská 13, 15, 17“. 

 

9. V Prílohe č. 3 sa grafické zobrazenie ulíc so skrátenou dobou spoplatnenia v pásme H 

nahrádza novým znením nasledovne:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček v.r. 

primátor mesta 


