
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.06.2017 uznesením č.948, účinnosť: 

22.07.2017, s výnimkou zmeny prílohy č.3, ktorá nadobúda účinnosť dňa 07.07.2017  

 

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. 10/2017, 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 odsek 2 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  

- fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z., 

ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu býva v byte na území 

mesta Trenčín, 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 článku 1 odsek 2 písm. n) sa na konci dopĺňa text:    
 

„trvalý pobyt podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. (za miesto trvalého pobytu pre tieto osoby sa na 

účely tohto VZN považuje miesto pobytu na území mesta Trenčín na základe nájomnej zmluvy 

alebo obdobného právneho vzťahu)“ 

 

3. V článku 5 sa vypúšťa odsek 12.  

 

4. V článku 5 sa doterajšie odseky 13 až 22 označujú ako odseky 12 až 21.  

 

5. V článku 5 sa dopĺňa nový odsek 22, ktorý znie:  

 



„22. V prípade, ak vodič uhradil parkovné niektorým zo spôsobov podľa ods. 5 písm. b), c) 

alebo d) tohto článku a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej doby 

parkovania vyznačenej na parkovacom lístku, v potvrdzujúcej SMS alebo v potvrdení 

o úhrade parkovného cez mobilnú platbu, je oprávnený do uplynutia tejto predplatenej 

doby parkovania zastaviť a stáť aj na ktoromkoľvek inom parkovisku zóny s plateným 

státím, na ktorom je podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 5 tohto VZN základná sadzba 

parkovného za 1 hodinu rovnaká alebo nižšia ako základná sadzba parkovného za 1 hodinu 

podľa ktorej má uhradené parkovné.“ 

 

6. V článku 7 sa odsek 4 narádza novým znením nasledovne:  

 

„4. PK je možné zakúpiť len na obdobie troch mesiacov alebo  jedného roka odo dňa jej 

vydania, bez možnosti zakúpenia na iné časové obdobie. Uvedené neplatí pre PK 

„NÁVŠTEVA PÁSMA“, ktorej platnosť je dva po sebe idúce pracovné dni.“ 

 

7.  V článku 7 sa odsek 17 nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„17. Ak držiteľ PK s dobou platnosti 1 rok dočasne používa iné vozidlo a na toto iné vozidlo 

chce používať už zakúpenú PK, môže požiadať o dočasnú zmenu EČV v databáze PK. 

K tomu je potrebné uviesť dôvod dočasnej zmeny EČV. Takúto zmenu EČV je možné 

vykonať najdlhšie na 6 týždňov. Ak počas lehoty 6 týždňov držiteľ PK neoznámi 

pominutie podmienok dočasnej zmeny, Prevádzkovateľ v databáze PK po uplynutí 

uvedenej lehoty automaticky nastaví platnosť PK  pre pôvodné EČV. Týmto spôsobom 

je možné vykonať dočasnú zmenu EČV maximálne dvakrát počas platnosti PK, bez 

ohľadu na to, či bol využitý postup podľa ods. 21 tohto článku.  PK je možné používať 

na úhradu parkovného vždy len pre jedno vozidlo, ktorého EČV je aktuálne uvedené 

v databáze PK. Pri dočasnom používaní iného vozidla, ako vozidla na ktoré bola vydaná 

PK podľa tohto odseku sa nevyžaduje preukázanie skutočnosti, že vozidlo, na ktorého 

EČV žiada vykonať zmenu v databáze PK, je oprávnený užívať aj na súkromné účely – 

t. z. ustanovenie čl. 7 ods. 28 tohto VZN sa neaplikuje.“ 

 

8. V článku 7 sa dopĺňa nový odsek 21, ktorý znie:  

 

„21. Držiteľ PK, s výnimkou PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ je oprávnený počas doby platnosti 

PK 1 krát požiadať o trvalú zmenu EČV pre ktoré je PK vydaná na iné EČV, pričom je 

povinný predložiť doklady týkajúce sa užívania vozidla, na ktorého EČV má byť PK 

zmenená podľa ods. 28, ods. 29 písm. a), b) a e), ods. 30 písm. a) a b) a ods. 31 písm. a), 

b) a c) tohto článku. Zmena EČV podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na dobu platnosti 

PK, na počet už využitých dočasných zmien EČV podľa ods. 17 tohto článku  a v prípade 

rezidentských PK ani na poradie PK na byt.“ 

 

9. V článku 7 sa dopĺňa nový odsek 22, ktorý znie: 

 

„22. Držiteľ PK s dobou platnosti 1 rok je oprávnený túto PK zrušiť, a to aj z iných dôvodov 

ako podľa ods. 16 tohto článku. V prípade zrušenia PK podľa tohto ustanovenia je držiteľ 

PK povinný uhradiť strono poplatok vo výške určenej v cenníku, ktorý tvorí prílohu 

k tomuto VZN. Na základe žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK ukončí 

platnosť PK, Prevádzkovateľ vráti držiteľovi PK alikvotnu časť ceny pôvodnej PK 

zníženú o storno poplatok.“ 

 



10. V článku 7 sa doterajšie odseky 21 až 30 označujú ako odseky 23 až 32.  

 

11. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 21 text „v ods. 16, 19 a 20 tohto článku“ nahrádza 

novým znením nasledovne  

 

„v ods. 16, 19, 20 a 22 tohto článku“ 

 

12. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 22  text „ods. 16, 19, 20 a 21“ nahrádza novým znením 

nasledovne  

 

„ods. 16, 19, 20, 22 a 23“ 

 

13. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 27 sa dopĺňa nové písm. d), ktoré znie: 

 
„d)   fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. 

nájomnú, resp. obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Trenčín 

(pričom pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov“) a doklady preukazujúce vlastnícky vzťah osoby, ktorá 

žiadateľovi na základe zmluvy umožnila užívanie bytu, k tomuto bytu,  a to: list vlastníctva alebo 

potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, v prípade, ak sa 

v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt,  aj úradne  overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného 

zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK; v prípade, ak ide o užívanie 

bytu v nehnuteľnosti, ktorá na liste vlastníctva nie je rozdelená na jednotlivé byty, je žiadateľ 

povinný predložiť aj vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe 

rozdelenia tejto nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi, 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,“ 

 

14. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 27 doterajšie písm. d) označuje ako písm. e). 

 

15. V čl. 8 sa odsek 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, v prípade žiadateľa s trvalým pobytom na území mesta 

Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z., ktorý nemá v čase podania žiadosti o vydanie 

PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ platnú rezidentskú PK, aj nájomnú, resp. obdobnú zmluvu 

preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Trenčín (pričom pre tento doklad 

platí ustanovenie § 139 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov“) a uviesť EČV, pre ktoré má byť PK vydaná.“ 

 

 

 

 

 



16. V čl. 10 sa dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie:  

 

„6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.10/2017, 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 21.06.2017 a nadobúda účinnosť tridsiatym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín, s výnimkou zmeny prílohy č. 

3, ktorá nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Trenčín.“ 

 

17.   Príloha č. 3 v časti vymedzenia ulíc so skrátenou dobou spoplatnenia v pásme H sa 

nahrádza novým znením nasledovne: 

 

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

Turkovej, časti ul. Hodžova, časť ul. Šoltésovej (za vstupom do areálu ZŠ)  

 

 
 

 

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

 

 

Príloha č. 5 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín  

 



Uvedené ceny sú konečné. Mesto Trenčín nie je platcom DPH.

Ceny v park. automatoch, závorových systémoch, SMS parkovaní a pri mobilných platbách

Pásmo

A, B

C, G

D, H

1. karta na byt 2. karta na byt

3. a  každá ďalšia 

karta 

na byt

20,- € 50,- € 100,- €

50,- € 80,- € 130,- €

80,- € 110,- € 160,- €

30,- € 55,- € 105,- €

80,- € 110,- € 160,- €

1. karta na byt 2. karta na byt

3. a  každá ďalšia 

karta 

na byt

7,- € 17,- € 33,- €

17,- € 27,- € 43,- €

27,- € 37,- € 53,- €

10,- € 18,- € 35,- €

27,- € 37,- € 53,- €

33,- €

"ABONENT DLHODOBÉ" 60,- €

"ABONENT MESTO okrem A, B" 120,- €

"PÁSMO"

"PÁSMO a DLHODOBÉ"

"PÁSMO a MESTO okrem A, B"

"MESTO okrem A, B"

"ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME"

"DLHODOBÉ"

"PÁSMO"

"PÁSMO a DLHODOBÉ"

"PÁSMO a MESTO okrem A, B"

cena PK s platnosťou  3 mesiace

Typ karty

360,- €

"DLHODOBÉ"

"MESTO okrem A, B"

"ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME"

"ABONENT MESTO okrem A, B"

"ABONENT DLHODOBÉ" 180,- €

100,- €

Parkovacie karty (PK)

0,60 € 5,40 €

0,30 € 3,00 €

Typ karty

Parkovacie karty (PK) cena PK s platnosťou  1 rok

CENNÍK PARKOVNÉHO

v Zóne s plateným státím v meste Trenčín

Základná sadzba parkovného 

za 1 hodinu
Maximálna denná sadzba*

1,00 € 9,00 €



Zľavy

10%

50%

50%

Ostatné PK a poplatky

3,00 € platí 2 po sebe idúce pracovné dni

Poplatok za stratu parkovacieho lístka 15,00 €

PK sú neprenosné, vydané na EČV. 

* Cena, za ktorú je uhradené parkovné na celú dobu spoplatnenia v rámci kalendárneho dňa.

Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom

Zľava z ceny PK pre vozidlá s elektrickým pohonom

v závorových parkovacích systémoch

Poplatok za zrušenie PK s ročnou platnosťou 10% z ceny PK

Zľava zo základnej sadzby parkovného v pásme A alebo B na prvé zakúpené parkovné za deň, max. na 1 

h/deň, platí pre držiteľov akejkoľvek PK s výnimkou PK "PÁSMO" a "ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME".

PK Návšteva pásma

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček v.r. 

primátor mesta 


