Konsolidované znenie od 01.04.2022
Úplné znenie VZN č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
na území mesta Trenčianske Teplice v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, VZN č. 2/2018,
VZN č. 5/2019 a VZN č. 1/2022

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 6a
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“) sa uznieslo na tomto VZN č. 8/2016
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1) Podľa § 6a) ods. 1 cestného zákona môže obec za účelom organizovania dopravy na území obce
1
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) úseky miestnych komunikácií na dočasné
2
parkovanie motorových vozidiel .
2) Podľa § 6a) ods. 2 cestného zákona výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom
obce.
3) Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií mesta Trenčianske Teplice, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových
3
vozidiel podľa osobitného predpisu , spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
4) Správu miestnych komunikácií na území mesta Trenčianske Teplice vykonávajú Technické služby mesta
Trenčianske Teplice.
Čl. II.
Základné pojmy
1) Vymedzenými úsekmi (ďalej len „vymedzený úsek“) sa na účely tohto VZN rozumejú vymedzené úseky
na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice označené zvislými a vodorovnými
dopravnými značkami určenými na dočasné parkovanie motorového vozidla.
2) Dočasným parkovaním (ďalej len „dočasné parkovanie“) sa na účely tohto VZN rozumie dočasné
parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku.
3) Platným parkovacím lístkom (ďalej len „platný parkovací lístok“) sa na účely tohto VZN rozumie
parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate umiestnenom na viditeľnom mieste pri vymedzenom
úseku. Parkovací lístok mimo základných údajov obsahuje údaj o čase jeho platnosti.
4) Základnými údajmi platného parkovacieho lístka sa na účely tohto VZN rozumie najmä údaj o obci,
číslo parkovacieho automatu, cena parkovného, čas jeho platnosti a pod.
5) Rezidenčnou kartou parkovného Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „rezidenčná karta“) sa na účely
tohto VZN rozumie karta vydaná Mestom Trenčianske Teplice prostredníctvom klientskeho centra
Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach: vlastníkovi vodičského preukazu, ktorý má trvalý pobyt
v Trenčianskych Tepliciach (rezident), ktorý o to požiada a predloží:
a) osvedčenie o evidencii – časť II. (tzv. „veľký technický preukaz“) motorového vozidla, kde je rezident
uvedený ako vlastník motorového vozidla,
alebo
b) osvedčenie o evidencii – časť II. (tzv. „veľký technický preukaz“) motorového vozidla, kde je rezident
uvedený ako držiteľ motorového vozidla a zmluvu o finančnom leasingu,
alebo
c) osvedčenie o evidencii – časť II. (tzv. „veľký technický preukaz“) motorového vozidla, kde rezident
nie je uvedený ako majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla a zmluvu o operatívnom leasingu.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu o operatívnom leasingu je rezident povinný rezidenčnú kartu
vrátiť na klientske centrum,
alebo

1

§ 4b ods. 1 cestného zákona.
§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
3
Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2
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d) osvedčenie o evidencii – časť II. (tzv. „veľký technický preukaz“) motorového vozidla, kde rezident
nie je uvedený ako majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla a zmluvu medzi ním a majiteľom
služobného (firemného) motorového vozidla, z ktorej jednoznačne vyplýva, že rezident môže
využívať motorové vozidlo aj na súkromné účely na území mesta Trenčianske Teplice.
Vlastník vodičského preukazu s prechodným pobytom v Trenčianskych Tepliciach, alebo vlastník
vodičského preukazu, ktorý predloží mestu nájomnú zmluvu o užívaní nehnuteľnosti – bytového
priestoru v Meste Trenčianske Teplice, ktorý o to požiada a súčasne spĺňa jednu z podmienok
uvedených v písmenách a) až d) tohto bodu môže byť Mestom vydaná rezidenčná karta za poplatok 50,EUR/rok, pričom rok predstavuje 365 dní odo dňa zakúpenia rezidenčnej karty parkovného.
Kartou prevádzky parkovného Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „karta prevádzky“) sa na účely
tohto rozumie karta vydaná Mestom Trenčianske Teplice prostredníctvom klientskeho centra Mestského
úradu v Trenčianskych Tepliciach :
4
a) prevádzkovateľovi zriadenej prevádzkarne so sídlom v blízkosti vymedzeného úseku, ktorý o to
požiada; každej prevádzkarne môže byť pridelená iba jedna karta prevádzky,
b) v odôvodnených prípadoch môže byť Mestom vydaná i ďalšia/ie karta/y prevádzky za poplatok 100,EUR/rok/ks.
Dočasná karta parkovného Mesta Trenčianske Teplice sa na účely tohto VZN rozumie karta vydaná
Mestom Trenčianske Teplice prostredníctvom klientskeho centra Mestského úradu v Trenčianskych
Tepliciach najmä:
a) účinkujúcemu/im na podujatiach organizovaných Mestom Trenčianske Teplice, pričom je takáto
karta vydaná na konkrétne podujatie organizované v meste Trenčianske Teplice, alebo v iných
odôvodnených prípadoch
Parkovacia karta pre ubytovaných (ďalej len „PKU“) – parkovacia karta vydaná Mestom Trenčianske
Teplice, ktorú v mene a na účet mesta predáva aj príslušné ubytovacie zariadenie na území Mesta
Trenčianske Teplice, alebo iná právnická osoba, s ktorou mesto uzatvorí mandátnu zmluvu o predaji
PKU. PKU je určená pre ubytovaného hosťa, alebo klienta, ktorý je v ubytovacom zariadení ubytovaný
najmenej 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní bez prerušenia pobytu v ubytovacom zariadení.
Majiteľ PKU nemá výhradné právo parkovať na parkovacom úseku a mieste vyznačenom v blízkosti
ubytovacieho zariadenia, kde je ubytovaný.
Zamestnanecké parkovanie
Parkovacia karta zamestnanca ( ďalej len „PKZ“) a karta zamestnanca (ďalej len „KZ“) stráca účinnosť
dňom platnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia. Držiteľovi PKZ bude vrátená alikvotná čiastka
zaplatených finančných prostriedkov za obdobie, kedy bola jej účinnosť zrušená a jej držiteľ mal
zaplatený poplatok za jej zakúpenie.
ŤZP – parkovací preukaz je preukaz vydaný podľa §44 ods. 2 Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov.
3PK – trojdňová parkovacia karta – parkovacia karta platná 72 po sebe nasledujúcich hodín od
momentu jej zakúpenia. 3PK vydaná Mestom Trenčianske Teplice, ktorú v mene a na účet mesta
predáva aj iná právnická osoba, s ktorou mesto uzatvorí mandátnu zmluvu o predaji 3PK.
Oprávnením na užívanie vymedzených úsekov (ďalej len „oprávnenie“) sa na účely tohto VZN
rozumie užívanie vymedzených úsekov motorovými vozidlami s viditeľným označením platným
parkovacím lístkom alebo rezidenčnou kartou alebo kartou prevádzky alebo PKU.
Viditeľným označením motorového vozidla sa na účely tohto VZN rozumie umiestnenie platného
parkovacieho lístka alebo rezidenčnej karty alebo karty prevádzky alebo PKU alebo 3PK na viditeľnom
mieste za čelným sklom v motorovom vozidle tak, že všetky údaje uvedené na parkovacom lístku alebo
rezidenčnej karte alebo karte prevádzky alebo PKU alebo 3PK sú čitateľné za obvyklých podmienok
z vonkajšej strany motorového vozidla. Zaplatenie úhrady je možné preukázať i správou od mobilného
operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie.
Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi Mestom
Trenčianske Teplice a vodičmi motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.
Službou SMS sa na účely tohto VZN rozumie úhrada parkovného na vyhradených parkovacích miest
zákazníkmi prostredníctvom SMS cez mobilného operátora.

4

§ 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“) v znení neskorších predpisov;
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Čl. III.
Dočasné parkovanie motorových vozidiel
1) V súlade s bodom č. 1. Článku II. tohto VZN sa vymedzujú označené úseky na nasledovných miestnych
komunikáciách na dočasné parkovanie nasledovne (grafická príloha je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN:
a) Hviezdoslavova ulica,
b) Jesenského ulica,
c) Nádražná ulica,
d) Hurbanova ulica
e) Štúrova ulica
2) Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch uvedených v bode 1. tohto
článku majú vodiči motorových vozidiel v období od pondelka do nedele 24 hodín denne.
Čl. IV.
Sadzby za užívanie vymedzených úsekov
1) Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné :
a) cena za dočasné parkovanie je 1,00 €/1 hod.; každá ďalšia aj začatá hodina je spoplatnená sumou
1,00 €,
b) celodenné parkovanie jednotlivo v dňoch pondelok až nedeľa nepretržite s dobou nad 8 hod. po
sebe idúcich je spoplatnené paušálnou platbou 8,00 €/1 deň (24 hod),
c) trojdňové parkovanie:
1. je parkovanie na dobu 72 po sebe nasledujúcich hodín, od momentu kedy je parkovací lístok
zakúpený prostredníctvom parkovacieho automatu,
2. je spoplatnené paušálnou platbou 20,00 €/3 dni,
3. cena 3PK (trojdňová parkovacia karta) je 20,00 €,
d) cena za dočasné parkovanie hradená službou SMS je 1,00 €/1 hod, každá ďalšia začatá hodina
hradená službou SMS je spoplatnená sumou 1,00 €/1 hod.,
e) cena PKU je 2,00 €/1 deň s výberom nasledovných druhov emisií:
1. 7 dňová ..........14,00 €,
2. 10 dňová ........20,00 €,
3. 15 dňová ........30,00 €.
2) a) Majitelia ŤZP - parkovacieho preukazu sú oslobodení od úhrady za dočasné parkovanie vo všetkých
úsekoch v zmysle článku III. bod 2) tohto VZN.
Oslobodenie od úhrady parkovného sa uplatňuje len za splnenia podmienky, že v čase parkovania na
vymedzenom úseku miestnej komunikácie sa motorové vozidlo používa v súvislosti s prepravou osoby,
ktorá je držiteľom ŤZP - parkovacieho preukazu. V čase, kedy sa motorové vozidlo nepoužíva v
súvislosti s prepravou držiteľa ŤZP - parkovacieho preukazu, je vodič motorového vozidla povinný
odstrániť ŤZP – parkovací preukaz z viditeľného miesta motorového vozidla a riadne uhradiť parkovné
podľa tohto VZN.
b) Majitelia rezidenčných kariet a kariet prevádzky sú oslobodení od úhrady za dočasné parkovanie
v úsekoch v zmysle článku III. bod 2) tohto VZN okrem úseku na Štúrovej ulici a úseku na Jesenského
ulici.
3) Používať rezidenčnú kartu, kartu prevádzky môže len ten, komu bola vydaná a používať PKU a 3PK
môže len ten, komu bola predaná. Za dodržiavanie predchádzajúcej vety je zodpovedný ten komu bola
karta vydaná alebo predaná.
4) Mesto Trenčianske Teplice nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového vozidla vzniknú
pri dočasnom parkovaní.
5) Nie sú spoplatnené:
a) časti miestnych komunikácií priamo dotknuté rozhodnutím cestného správneho orgánu o zvláštnom
5
užívaní pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu po dobu platnosti tohto rozhodnutia, v
prípade, ak sú riadne vyznačené v zmysle príslušného rozhodnutia,
b) časti miestnych komunikácií po dobu vyhradenia parkovacích miest v zmysle dopravného značenia,

5

§ 8 cestného zákona
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c) časti miestnych komunikácií po dobu vyhradenia parkovacích miest v zmysle dopravného značenia
pre osoby s ŤZP – parkovacím preukazom.
Ustanovením tohto odseku mimo písm. c) nie je dotknutá povinnosť úhrady dane v zmysle príslušného
VZN mesta Trenčianske Teplice č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice.
6)
a) Na vyhradené parkovacie miesto bez spoplatnenia na časti miestnych komunikácií po dobu
vyhradenia parkovacieho miesta v zmysle dopravného značenia, podľa ods. 5 tohto článku má nárok
vodič motorového vozidla, ktoré sa používa v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom
preukazu ŤZP – parkovací preukaz. Žiadateľ o takéto vyhradené parkovacie miesto musí vyplniť
formulár, ktorý dostane v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach a spolu s
povinnými prílohami ho doručí na mestský úrad. Základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať je trvalý
pobyt v lokalite, kde žiada o vydanie povolenia na parkovacie miesto. Ďalej musí mať preukaz ŤZP –
parkovací preukaz a posudok úradu práce, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu.
Žiadateľ musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom vozidla a nepodnikať sním. Za rovnakých
podmienok o vyhradenie parkovacieho miesta žiadajú aj zákonní zástupcovia zdravotne ťažko
postihnutých detí, resp. zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí na základe iného právneho
vzťahu
b) Každú žiadosť o vyhradené parkovacie miesto podľa písm. a) tohto odseku posúdi Komisia pre
zdravotníctvo a sociálne veci pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach na svojom
najbližšom zasadnutí, najneskôr v lehote do 60 dní od podania žiadosti. Stanovisko tejto komisie je
podkladom pre určenie trvalého dopravného značenia cestného správneho orgánu podľa osobitného
predpisu6.
c) Vyhradené parkovacie miesto podľa písm. a) tohto odseku sa vydáva na obdobie do ďalšieho
posúdenia zdravotného stavu príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vydaného podľa
osobitných predpisov s tým, že pred uplynutím tejto doby môže žiadateľ požiadať o predĺženie
vyhradenia parkovacieho miesta ak sú splnené podmienky, za ktorých bolo parkovacie miesto
vyhradené. Prílohou žiadosti je čestné prehlásenie o tom, že podmienky, za ktorých bolo povolené
vyhradenie parkovacieho miesta stále trvajú.
d) Vodič motorového vozidla, ktorý využíva jestvujúce vyhradené parkovacie miesto pre motorové
vozidlo, ktoré sa používajú v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP –
parkovací preukaz je povinný v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN
požiadať o opätovné vyhradenie parkovacieho miesta postupom podľa písm. a) tohto odseku.
Predloženie podkladov primerane obmedzí o doklady, ktoré predložil cestnému správnemu orgánu k
predchádzajúcej žiadosti o určenie trvalého dopravného značenia.
e) Správca miestnych komunikácií odstráni jestvujúce dopravné značenie vyhradeného parkovacieho
miesta pre motorové vozidlo, ktoré sa používajú v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom
preukazu ŤZP – parkovací preukaz, pri ktorých nebude opätovne požiadané o vyhradené
parkovanie postupom podľa tohto VZN.
f) Náklady spojené s vyhradením parkovacieho miesta podľa písm. a) tohto odseku znáša správca
miestnych komunikácií.
Čl. V.
Platba parkovného prostredníctvom SMS
1) Zaplatenie parkovného prostredníctvom SMS je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup
je nasledovný. Zaslanie SMS na predpísané číslo 2200 v tvare:
TE medzera EČV medzera HODINA
kde
TE
označenie parkovacej zóny mesto Trenčianske Teplice
EČV
evidenčné číslo vozidla bez medzier v tvare XX123XX
HODINA údaj o dĺžke parkovania v hodinách kde:
1:
úhrada parkovného na 1 hodinu,
2:
úhrada parkovného na 2 hodiny, atď. až po 8: úhrada parkovného na 8 hodín,
6

§ 3 ods. 2 cestného zákona
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úhrada parkovného na celý deň (24 hod).
(ak je plánované parkovanie dlhšie ako 8 hodín)
Vzor SMS zaslaný na predpísané číslo 2200 v tvare TE TN123XY 1 je úhrada parkovného na 1 hodinu v
mestskej parkovacej zóne v Trenčianskych Tepliciach pre vozidlo s EČV TN 123 XY.
2) Základná tarifa za dočasné parkovanie hradená SMS službou je hodinová, je teda možné uhradiť len
celú hodinu státia.
3) Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom
parkovanom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu
hodinu je možné opätovným odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude
zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného.
Daňový doklad možno získať na web stránke www.teplice.sk.
9:

Čl. VI.
Kontrolné orgány
1) Kontrolu tohto VZN s právom uložiť sankciu sú oprávnení vykonávať :
a) primátor mesta;
b) zamestnanci mesta s poverením primátora mesta;
c) príslušníci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach.
2) Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov verejnej správy vykonávať kontrolnú
činnosť, ktorá im vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Článok VII.
Sankcie
7

1) Porušenie tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu .
2) Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie ak nejde
o priestupok alebo o trestný čin sa posudzuje ako iný správny delikt.
3) Za porušenie tohto VZN môže príslušník Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach uložiť pokutu až do
výšky 33,00 €.
4) Za porušenie tohto VZN sa pokladá parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku miestnych
komunikácií, ktorý nemá viditeľne označené motorové vozidlo v súlade s bodom č. 12. článku II.
a bodom č. 3. Článku IV. tohto VZN.
5) Za iný správny delikt možno uložiť pokutu podľa osobitných zákonov.
6) Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie podľa
8
Štatútu mesta Trenčianske Teplice jej môže byť uložená pokuta až do výšky 6638,78 €.
Čl. VIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) „Karty prevádzky“, ktoré boli v zmysle Čl. II., bod 6) vydané do účinnosti Dodatku č. 2 tohto VZN
strácajú platnosť dňa 31.12.2017.
2) VZN č. 8/2016 bolo schválené uznesením č. 62/XI/2016 Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach dňa 30.11.2016 a nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
3) Dodatok č.1 k VZN bol schválený uznesením č. 9/IV/2017 Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach dňa 26.4.2017 a nadobudol účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
4) Tento Dodatok č.2 k VZN bol schválený uznesením 19/VI/2017 Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach dňa 21.6.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta.
5) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Tepliciach.

7

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „Zákon o priestupkoch“) v platnom znení.
Štatút mesta Trenčianske Teplice bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 23/III/2003 zo dňa
31. 3. 2003 a Novelizácia Štatútu mesta Trenčianske Teplice č. 1/2012 Uznesením Mestského zastupiteľstva v TrenčianskychTepliciach
č. 55/XII/2012zo dňa 18. 12. 2012.
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Konsolidované znenie od 01.04.2022
6) Jednotlivé časti alebo ustanovenia tohto VZN v znení Dodatku č. 1 a č. 2, ktorými Mesto plní úlohy
9
štátnej správy , a ktoré by boli v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so
zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných
10
orgánov štátnej správy sú neplatné ; v takomto prípade sa postupuje podľa platnej právnej úpravy
a normatívnych právnych aktov, s ktorými by bolo toto VZN v znení Dodatku č. 1 a č. 2 v rozpore,
pričom ostatné ustanovenia VZN v znení Dodatku č. 1 a č. 2 ostávajú platné a účinné.
7) Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 31/VI/2018 zo dňa 25. 6. 2018 a nadobúda účinnosť 15.
dňom od vyvesenie na úradnej tabuli.
8) Toto VZN bolo schválené uznesením č. 69/VI/2019 Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
dňa 26.6.2019
9) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.7.2019 t.j. 15-ty deň od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli Mesta
Trenčianske Teplice.
10) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta
Trenčianske Teplice v znení Dodatkov č. 1. a 2., VZN č 2/2018, VZN č. 5/2019 bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa 15.03.2022 uznesením č. 19/III/2022.
11) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta
Trenčianske Teplice v znení Dodatkov č. 1. a 2., VZN č 2/2018, VZN č. 5/2019 bolo vyvesené na úradnej
tabuli mesta a webovom sídle mesta a nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2022
12) Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátorku mesta na vydanie úplného znenia VZN č. 8/2016 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske
Teplice v znení Dodatkov č. 1. a 2., VZN č 2/2018, VZN č. 5/2019 a VZN č. 1/2022.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 30.11.2016

PhDr. Štefan Škultéty
primátor
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čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
primerane § 6 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení.
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