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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí 

vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách. 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa 25.11.2022 

Lehota na pripomienkovanie návrhu dodatku do ................ 

Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ......... 

Dodatok schválený dňa .......... uznesením č. .......... 

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa ............. 

Dodatok zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ............... 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa................. 

 

 

 

 

Dodatok č. 2 

k 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV 

č. 129/2013 
 

o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách  

 a ostatných verejných priestranstvách 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6a ods. 1 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

uznieslo na tomto Dodatku č. 2 (ďalej len "dodatok") k všeobecne záväznému nariadeniu č. 129/2013 

o  (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento dodatok upravuje bližšie podmienky pri vyhradených parkovacích miestach na trvalé 

parkovanie.  

 

Článok 2 

Zmeny a doplnky v článku 2 VZN 

 

2.1. V článku 2 ods. 2.1. sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie: 

       e) obytnou zónou - verejne prístupné parkoviská pri bytových domoch, ktoré prioritne slúžia na    

           parkovanie motorového vozidla tam žijúcich obyvateľov. 

 

 

Článok 3 

Zmeny a doplnky v článku 5 VZN 

 

 

3.1. V článok 5 ods. 5.1. písm. b) znie: 

       b) potreby fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby; takejto osobe na 

verejných parkoviskách mimo obytných zón možno vyhradiť najviac 3 parkovacie miesta a to len 
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pri nehnuteľnosti, v ktorej má prevádzku alebo prevádzkareň; parkovacie miesto sa vyhradzuje 

najdlhšie do konca kalendárneho roka. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ......... uznesením č. ......... 

4.2. Dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 



Dôvodová správa 

 

 

V predloženom návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 

129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a iných verejných 

priestranstvách, sme pre účely vyššie spomenutého nariadenia zadefinovali termín „obytnej 

zóny“ a bližšie špecifikovali podmienky na vyhradené trvalé parkovanie. 

 

Účelom tejto zmeny je vylúčiť možnosť „prenajať“ si parkovacie miesto najmä na 

„sídliskových“ parkoviskách v prípadoch, že má fyzická osoba podnikateľ alebo právnická 

osoba miesto podnikania resp. sídlo na adrese svojho trvalého pobytu. Vyhradiť si trvalé 

parkovanie zostáva naďalej možné na parkoviskách a parkovacích plochách nachádzajúcich 

sa pri nehnuteľnosti, v ktorej podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Dôvodom je 

preťaženosť parkovacích plôch na sídliskách ako aj obmedzenosť parkovacích plôch v meste 

a neustále sa zvyšujúci počet vozidiel.   

 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 


