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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do piatka 
24. júna 2016 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia si môžete pozrieť 
na mestskej webovej stránke.

Parkujme rozumne

Veľký počet áut a s tým súvisiaca otázka, kde zaparko-
vať – to je problém, ktorý riešia všetky sídla, metropoly 
aj malé mestečká. Ako u nás, tak aj v zahraničí. Trenčín 
nie je výnimkou. 

 Jedno auto v domácnosti 
je úplne bežné, realitou sa ale 
stávajú dve, tri. Parkoviská ka-
pacitne nestačia nielen v cen-
tre, ale aj na sídliskách. V čase 
ich masovej výstavby bolo totiž 
potrebných menej parkovacích 
miest, ako je tomu dnes. Cesty 
zatarasené autami často zabra-
ňujú v prejazde sanitkám, ha-
sičom či polícii. Vozidlá sú za-
parkované, kde sa dá – teda 
na tráve, ihriskách a doslova za-
hlcujú verejný priestor.
 Mesto má len dve možnosti. 

Buď reagovať na neustály ná-
rast počtu automobilov výstav-
bou nových parkovacích miest, 
avšak na úkor zelene, budova-
nia cyklotrás, opráv chodní-
kov, ciest. Druhou možnosťou 
je regulovať a tak aj spoplatniť 
verejný priestor, ktorý dote-
raz bezplatne využíva iba jedna 
skupina občanov, a to vlastní-
ci a užívatelia vozidiel. Mesto 
Trenčín si vybralo tú, ktorú 
považuje za spravodlivejšiu 
a korektnejšiu. 
 Zásady parkovacej politiky, 

ktorými sa tvorcovia v Trenčíne 
inšpirovali, už úspešne zavied-
li aj v iných mestách a aglome-
ráciách. Všetkým sa páči, aká 
je zelená Kodaň, Amsterdam, 
Viedeň, Vancouver. Avšak často 
už nevidia, že za súčasným sta-
vom, kedy je na uliciach viac 
cyklistov ako áut, sú regulač-
né opatrenia. Tieto mestá jed-
noznačne uprednostnili celo-
plošnú reguláciu parkovania 
na značnom území mesta, vo 
viacerých častiach a zónach. 
 Na tento krok sa mesto za-
čalo pripravovať už pred viac 
ako dvomi rokmi. Urobilo audit 
parkovacích miest, zdokumen-
tovalo jednotlivé plochy, hľa-
dalo nové a bezpečné dopravné 

riešenia. Pozornosť venovalo 
aj trasovaniu cyklochodníkov, 
novým riešeniam pre chodcov 
či odstráneniu kolíznych križo-
vatiek. Námety sa zbierali nie 
od stola, ale priamo v teréne, 
pričom boli s občanmi zároveň 
rozoberané aj možnosti, ako 
jednotlivé prípady riešiť. 
 Výsledkom bol návrh mest-
skej parkovacej politiky a vše-
obecne záväzného nariadenia 
(VZN), ktoré mesto predložilo 
na pripomienkovanie. Je dôle-
žité, aby sa na dopracovaní ná-
vrhu podieľali aj občania. Špe-
ciálne vydanie mesačníka INFO 
prináša odpovede na mno-
hé otázky so snahou vyjasniť 
pochybnosti.
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O čom je mestská parkovacia politika
Verejný priestor je zahltený autami. Centrum a priľahlé 
ulice sú plné cez deň, sídliská zase v noci. Súčasný stav 
parkovania je neudržateľný a je potrebné ho riešiť – 
na tom sa zhodujú odborníci aj verejnosť. 

 Problematiku parkovania 
pomáha mestám riešiť Sloven-
ská parkovacia asociácia pros-
tredníctvom dokumentu Mest-
ská parkovacia politika. Ide 
o súbor návodov a postupov, 
ako účinne zefektívniť a kontro-
lovať parkovanie v meste. Jed-
ným z odporúčaných opatrení je 
vyregulovať parkovanie vo všet-
kých jeho zónach, teda v centre 
i na sídliskách.

  JE NAJVYŠŠÍ ČAS 

 Odborníci upozorňujú, že 
mestá už nemôžu otáľať a mu-
sia situáciu riešiť. Účinnými sa 
ukazujú opatrenia, ktoré doká-
žu systémovo a dlhodobo riešiť 
statickú dopravu, pričom jed-
ným z nich je aj regulácia par-
kovania. Jej cieľom je najmä 
zlepšenie dopravnej obsluhy, 
obmedzenie nepotrebnej či ne-
žiaducej automobilovej dopravy 

a zabezpečenie potrebných par-
kovacích miest. 

  MESTO MÁ SVOJ 
DOKUMENT 
O PARKOVACEJ POLITIKE

 Trenčín zostáva posledným 
krajským mestom, v ktorom ešte 
nie je zavedené regulované par-
kovanie formou parkovacích 
zón, teda ucelených oblastí, nie-
len uzavretých vybratých par-
kovísk. Model, ako chce mesto 
riešiť túto nepriaznivú situá-
ciu, predstavuje v dokumente 
mestskej parkovacej politiky, 
ktorý schválili poslanci vlani 
v októbri. Určuje tu základné 
zásady, zámery a fi lozofi u, zdô-
vodňuje celý proces zónovania 
a regulácie. 
 Súčasťou prípravných prác 
je aj verejná propagácia záme-
ru s využívaním čo najširšieho 
mediálneho priestoru, ktorým 

disponuje mesto (tlač, rozhlas, 
verejné vyhlášky a oznamy).

  ZAVEDENIE 
REGULOVANÉHO 
PARKOVANIA SA 
OSVEDČILO

 Regulované parkovanie ve-
rejnosť neprijíma jednoznačne 
a pozornosť zužuje iba na platbu 
za niečo, čo mala doteraz zadar-
mo. Slovenská parkovacia asoci-
ácia (SPA) však upozorňuje, že 
vlastníctvo auta a služby s ním 
spojené stoja peniaze a parko-
vanie rovnako medzi ne patrí. 
Autá zaberajú verejný priestor 
a ten, podľa SPA, nie je a ani ni-
kdy nebol zadarmo. Podľa skú-
seností z iných miest, negatív-
ne reakcie na tieto opatrenia 
trvali väčšinou iba do momentu, 
kedy sa naplno prejavili výsled-
ky regulácie a občania pocíti-
li ich priaznivý efekt. Tak tomu 
bolo aj vo Viedni, ale aj v iných 
mestách, kde zavedenie regu-
lovaného parkovania pomohlo 
zvládnuť veľmi zlú dopravnú si-
tuáciu v osemdesiatych rokoch 

20. storočia. Aj vďaka tomu, že 
mesto včas zasiahlo, sa dnes 
Viedeň umiestňuje vo svetovom 
rebríčku kvality života pravidel-
ne v prvej desiatke svetových 
miest. 

MESTSKÁ PARKOVACIA 
POLITIKA OKREM INÉHO 
DEFINUJE 

• zóny regulovaného 
parkovania,

• uplatnenie existujúcej 
legislatívy, 

• časový harmonogram,
• spôsob a zabezpečenie 

kontroly,
• ekonomické hodnotenie 

(príjmy a výdavky),
• pripomienkovanie 

a odsúhlasenie návrhu 
dopravnou a mestskou 
políciou,

• komunikáciu s odbor-
nou verejnosťou,

• nevyhnutnosť a potre-
bu s materiálom oboz-
námiť i laickú verejnosť 
(rezidenti).
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AKO RIEŠIA PARKOVANIE 
INÉ MESTÁ?
 Filozofi a parkovacej politi-
ky v Trenčíne je veľmi podob-
ná tomu, ako riešia parkovanie 
v iných mestách, na Slovensku 
aj v Čechách.  Pre viac informá-
cií si môžete pozrieť niektoré 
webové stránky.
http://www.parkujvklidu.cz/
http://www.scmagazine.cz/
http://parking.liberec.cz/
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Ako sa teraz parkuje v Trenčíne

Poznámka: Podľa VZN ide o údaje z pasiem A, B, C, D, G, H)

 Z tabuľky je vidieť, že v Trenčíne dnes (v uvedených 6 pásmach) 
parkuje 1530 áut (3739 – 2209) nelegálne z hľadiska bezpečnosti 
a dodržiavania cestného zákona. Zjednosmernením ulíc a vyznače-
ním parkovísk vznikne 2279 nových parkovacích miest.

Passport parkovacích miest v Trenčíne.

  ČO MESTO TRENČÍN UROBILO PRE TO, ABY 
NEPRIAZNIVÚ SITUÁCIU PARKOVANIA RIEŠILO? 

 Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s., v roku 2012 podrob-
ne monitorovala a analyzovala súčasný stav parkovania s výhľadom 
do budúcnosti. Zrealizovala sčítanie parkovacích miest a vozidiel 
parkujúcich na verejných priestranstvách. Výsledkom bol podrobný 
passport parkovacích plôch v meste ako aj návrh, ktorý by odzrkad-
ľoval reálne potreby mesta na parkovanie.

 Na rozdiel od sídlisk, v centre obyvatelia „súperia“ o parkovanie 
s motoristami, ktorí do centra prichádzajú za prácou alebo ako náv-
števníci. Zámerom parkovacej politiky je preto zvýhodniť domácich 
rezidentov  – tzn. občanov s trvalým pobytom v meste Trenčín.

Mali ste za posledných 10 dní problém 
zaparkovať v centre mesta?

Rovnako komplikovaná situácia s parkovaním je v centre mesta.

stava sa 
pravidelne

56%

stáva sa 
ob as
28%

nemám 
problém

16%

Mali ste za posledných 10 dní problém 
zaparkovať na sídlisku Juh?

 Ešte horšia situácia je na sídlisku Juh, kde sa s problémom za-
parkovať stretáva viac ako polovica majiteľov áut.

Mali ste za posledných 10 dní problém 
zaparkovať v mieste vášho bydliska?

V Trenčíne, rovnako ako v iných mestách na Slovensku, 
neúmerne stúpa počet áut. Štatistiky uvádzajú, že me-
dziročne ide o takmer štvorpercentný nárast. 

 To znamená, že o päť rokov sa počet majiteľov áut zvýši o pätinu. 
S tým zároveň stúpajú aj požiadavky na parkovacie miesta. Nie je 
však možné reagovať na výrazný nárast počtu vozidiel „donekoneč-
na“ výstavbou nových parkovacích miest. Jedno zaberá cca jedenásť 
metrov štvorcových verejného priestoru. V budúcnosti by tak po-
stupne mizla zeleň, ktorú by nahradili betónové parkovacie plochy. 
A Trenčín touto cestou ísť nechce. 

 Už dnes je situácia v našom krajskom meste neúnosná. Skoro 
40 percent Trenčanov má dnes problém zaparkovať v mieste svojho 
bydliska. Približne štvrtine sa to stáva občas.

stáva sa 
pravidelne

39%

stáva sa ob as
24%

nemám 
problém

37%

BYDLISKO

JUH

stáva sa 
pravidelne

56%

stáva sa ob as
36%

nemám 
problém

8%

CENTRUM

po et parkovacích
miest

po et vozidiel po et parkovacích
miest po regulácii

2209 

3739 

4488
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Mesto alebo súkromná 
spoločnosť?

Občania preferujú výber parkovného priamo v mene 
mesta Trenčín. 

 O riešenie parkovania 
v Trenčíne sa zaujímalo viacero 
súkromných parkovacích spo-
ločností. Sú aj mestá, ktoré po-
verili spravovaním parkovania 
súkromnú spoločnosť, Trenčín 
však ide inou cestou. Parkovanie 
chce mať mesto vo vlastných ru-
kách a nebude ho zabezpečovať 
žiadnou externou súkromnou 
spoločnosťou.

  VYHOVELI ĽUĎOM 

 Trenčianska parkovacia spo-
ločnosť bola založená v roku 
2009. Je to mestská akciová 
spoločnosť, ktorej jediným, ak-
cionárom je Mesto Trenčín. 

Napriek tejto skutočnosti, z do-
ručených pripomienok bolo 
zrejmé, že občania preferujú vý-
ber parkovného priamo v mene 
Mesta Trenčín. Preto vedenie 
mesta navrhlo, aby výber par-
kovného realizovalo Mesto 
Trenčín vo vlastnom mene 
a na vlastný účet na vymedze-
ných úsekoch miestnych komu-
nikácií. Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a. s. bude aj naďalej 
prevádzkovať parkovanie, avšak 
už iba na parkoviskách, ktoré 
sú na súkromných pozemkoch. 
Stopercentným vlastníkom akcií 
Trenčianskej parkovacej spoloč-
nosti, a. s. bude aj naďalej Mesto 
Trenčín. 

 Z grafu je zrejmé, že najväčšia potreba výstavby nových parko-
vacích miest je na sídlisku Juh. Najviac nelegálnych parkovísk je 
na Dlhých Honoch, sídlisku Juh a v Dolnom meste.

Passport parkovacích miest pred a po regulácii 
podľa vybraných mestských zón Prečo mesto 

musí regulovať 
parkovanie?
Regulácia parkovania je reakciou na aktuálnu dopravnú 
situáciu v Trenčíne, odpoveďou na súčasné problémy 
v doprave a snahou o ich riešenie. 

 Úlohou mesta je zabezpečiť 
bezpečnosť a prejazdnosť ciest 
a vytvoriť podmienky pre static-
kú dopravu. Skúsenosti vyspe-
lých miest dokazujú, že účinným 
a efektívnym spôsobom, ako za-
bezpečiť žiadanú kvalitu života, 
zlepšiť mobilitu v meste a bez-
pečnosť na cestách pre cyklistov, 
chodcov i motoristov, je zaviesť 
celoplošnú reguláciu parkova-
nia. Tam, kde to už riešili a vy-
riešili, dnes už väčšina sťažností 
pominula.

  CIEĽOM JE NASTAVIŤ 
PRAVIDLÁ

 Zámerom regulácie parko-
vania nie je bezohľadné naplne-
nie mestskej kasy, ako to niek-
torí chápu. Jej cieľom je stanoviť 
pravidlá pre doteraz ničím ne-
obmedzovaný nárast počtu vo-
zidiel a ničím neobmedzova-
né „prisvojovanie“ si verejného 
priestranstva, ochrániť reziden-
tov, poskytnúť voľné parkovacie 
miesta, vytlačiť z centra mesta 
dlhodobé státie atď. A najmä, 
podnietiť ľudí, aby začali pre-
mýšľať inak a využívali iné do-
pravné prostriedky ako bicykle, 
MHD. 

  PODPORA 
ALTERNATÍVNEJ 
DOPRAVY

Mesto chce vytvárať lepšie 

podmienky pre cyklistov. Už 
v tomto roku v centre pribud-
nú cyklochodníky, cyklotrasy 
sú v pláne aj na Juhu a Sihoti. 
Križovatky s dlhými priechod-
mi budú rozdelené ostrovčekmi, 
aby boli bezpečnejšie pre chod-
cov. Aby sa zatraktívnila MHD 
pre občanov, pripravuje mesto 
v súčasnosti nový grafi kon, kto-
rý počíta aj s využitím nových 
stavieb (nový cestný most a no-
vovybudované podjazdy, ktoré 
vznikli vďaka modernizácii že-
leznice). Návrh nového cestov-
ného poriadku radnica konzul-
tovala s občanmi – rovnako ako 
v prípade VZN o parkovaní.

  ČO EŠTE PRINESIE 
REGULÁCIA?

 Pozitíva pocítia aj vodi-
či. Po zavedení regulácie dôjde 
na parkoviskách k úbytku vo-
zidiel. Časť vodičov preparkuje 
do dvorov a nevyužívaných ga-
ráží, časť odstráni z parkovísk 
svoje roky nevyužívané vozidlá. 
Prostriedky vybraté z parkova-
cích kariet budú použité na vý-
stavbu nových parkovacích 
miest a mobilitu mesta. 

 Zároveň bude preukázateľne 
zaistená vyššia tzv. obrátkovosť 
parkovacích miest, a to najmä 
v lukratívnom centre, odkiaľ sa 
tak vytlačia vozidlá, ktoré tu par-
kujú celý deň. 
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Občania posielali pripomienky, vecné a veľmi konkrétne
K pôvodnému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
o dočasnom parkovaní v Trenčíne prišlo od ľudí viac ako 
sto pripomienok.

 Mesto Trenčín pripravi-
lo návrh Všeobecne záväzné-
ho nariadenia (VZN) o dočas-
nom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úse-
koch miestnych komunikácií 
na území mesta Trenčín. Do-
kument slúžil na oboznáme-
nie sa občanov s plánovaný-
mi zmenami v parkovaní. Pre 
lepšie informovanie verejnosti 
pripravila radnica prezentá-
ciu v Športovej hale, zároveň 
mohli ľudia tri týždne VZN pri-
pomienkovať a zasielať svoje 
námietky.

  NOVÉ ZNENIE NÁVRHU

 Občania zaslali viac ako 100 
pripomienok. Veľkú časť tvorili 
pripomienky vecné a veľmi kon-
krétne, ktoré boli cenným prí-
nosom. Všetkým, ktorí prispeli 
svojimi konštruktívnymi názor-
mi a postrehmi, patrí úprimné 
poďakovanie. 
 Ak sa pripomienky týkali zá-
ujmov a potrieb väčšej skupi-
ny ľudí, ich argumentácie boli 
prijaté, odborníci pristúpili ku 
kompromisným riešeniam a boli 
zapracované do nového zne-
nia prevádzkovania parkovísk 

Mestom Trenčín. Príkladom je 
prevádzkovanie parkovísk pria-
mo Mestom Trenčín, odstrá-
nenie cenového rozdielu medzi 
vozidlom fyzickej osoby, živnost-
níka alebo právnickej osoby po-
užívaného na súkromné účely, 
vytvorenie tzv. dlhodobých par-
kovísk, znížením cien parkova-
cích kariet pre rezidentov, úpra-
vou návštevníckej karty a pod.

  KAŽDÉMU VYHOVIEŤ 
NEMOŽNO

 Vyskytli sa aj návrhy, kto-
ré si vzájomne odporovali. Kým 
jedna časť občanov absolútne 
odmietala akýkoľvek záber ze-
lene na parkovacie miesta, v tej 
istej lokalite ďalšia skupina 

požadovala opak, teda zrušiť 
park a namiesto neho vybudovať 
parkovisko. 
 Zaujímavá bola aj úvaha, či 
nie je nespravodlivé voči „ne-
vodičom“ ak sa vynakladajú pe-
niaze z rozpočtu samosprávy 
na výstavbu nových parkovísk 
na úkor iných potrebných in-
vestícií, ktoré by viac pomohli 
ľuďom bez auta. Ak by sa nič ne-
zmenilo a regulácia ostala iba 
na papieri, tak by vlastne sused 
susedovi platil jeho bezplatné 
parkovanie na sídlisku. 
 Aj keď mesto stanovilo zber 
pripomienok na dobu troch týž-
dňov, mailová adresa info@
parkovanietrencin.sk je stá-
le aktívna a komunikácia bude 
prebiehať neustále. 

OTÁZKY A ODPOVEDE K TÉME 
REGULÁCIA PARKOVANIA

  Kto nebude musieť platiť 

za parkovné? Budú aj výnimky 

z platby za parkovanie?

 Oslobodenie od úhrady par-
kovného je špecifi kované v pri-
pravovanom všeobecne záväz-
nom nariadení (ďalej len VZN), 
ktorým bude upravené parkov-
né na území mesta. Spomenie-
me aspoň niektoré – ide napr. 
o oslobodenie služobných vozi-
diel polície a záchranného zbo-
ru, oslobodenie vozidiel pre-
pravujúcich osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorá 
je zároveň držiteľom parkova-
cieho preukazu alebo parkova-
nie motocyklov na parkovacích 
miestach vyznačených výhradne 
pre ne.

  Čo držitelia preukazu ŤZP?

 Držitelia ŤZP preukazu ne-
majú nárok na zľavu z parkov-
ného. Avšak tým ŤZP, ktorí sú 
odkázaní na individuálnu pre-
pravu, vydáva ÚPSVaR parko-
vací preukaz. Vozidlo označené 
parkovacím preukazom je oslo-
bodené od úhrady parkovné-
ho, avšak iba v čase, kedy slúži 
na prepravu držiteľa parkova-
cieho preukazu. V mieste svojho 
bydliska môže držiteľ parkova-
cieho preukazu požiadať Mesto 
Trenčín o vyhradenie parkova-
cieho miesta. Takéto vyhradenie 
je oslobodené od úhrady miest-
nej dane. 

  Kedy budú všetky parko-

vacie miesta v meste spoplat-

nené? Tým, že sa zónovanie 

netýka sídlisk Sihoť III. a IV., 

Zámostie, Juh, je diskriminač-

né voči obyvateľom centra šir-

šieho centra. Nech platia všetci 

alebo nikto! Veď i oni parkujú 

na mestských komunikáciách. 

Prečo jeden obyvateľ mesta 

musí platiť za parkovanie pri 

dome, kde býva, a iný obyva-

teľ nie!

 To, že sídliská Sihoť III. a IV., 
Zámostie a Juh nie sú súčasťou 
VZN neznamená, že v týchto 
oblastiach nebude regulované 
parkovanie. Avšak nie je mož-
né spoplatniť celé mesto naraz 
(z hľadiska prípravy projektov, 

osadenia dopravných značiek, 
vydania parkovacích kariet 
a pod.) Preto je v súčasnosti pri-
pravené na reguláciu centrum 
mesta a jeho okolie, dokonču-
jú sa projekty pre sídlisko Juh 
a rozbieha sa príprava pre ostat-
né časti mesta.

  Prečo nemôže byť parkova-

cia karta viditeľne umiestnená 

v aute – napríklad za oknom, 

ale uvažujete iba o elektronic-

kej evidencii? Takto by mohli 

občania nahlásiť neplatiča.

 Už dnes časť vodičov môže 
uhradiť parkovné cez SMS a vte-
dy vodič dostane len potvrdzu-
júcu SMS a teda nemá aký do-
klad o úhrade umiestniť za sklo. 

Parkovanie 
na zelených 
plochách
Sú aj vodiči, ktorí neváhajú 
zaparkovať hoci na verejnej 
zeleni, trávnikoch.
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Ďalším problémom je falšovanie 
parkovacích kariet. O rozhod-
nutí fyzicky nevydávať karty roz-
hodol aj faktor efektivity práce. 
Pokiaľ by mal mestský policajt 
naozaj dôkladne skontrolovať 
kartu (tzn. prečítať termín plat-
nosti, územnú platnosť karty, 
príp. aj ochranné prvky), trvala 
by táto kontrola oveľa dlhšie ako 
elektronické načítanie evidenč-
ného čísla s okamžitým ozná-
mením výsledku (zaplatené/
nezaplatené).

  Príde mi návšteva, aj ona 

bude musieť zaplatiť parkov-

né? Kedy a koľko? 

 Počas víkendu, štátnych 
sviatkov a dní pracovného po-
koja bude parkovanie bezplatné. 
V pracovných dňoch budú v nie-
ktorých lokalitách vymedzené 
ulice, na ktorých bude platené 
parkovné len do 16 h. Je aj mož-
nosť zakúpenia parkovacej kar-
ty pre návštevy, ktorá platí dva 
po sebe idúce pracovné dni. Ob-
medzenie na počet týchto kariet 
predaných na osobu bolo zruše-
né na základe požiadaviek ob-
čanov. Žiadateľom o parkovaciu 
kartu pre návštevy môže byť len 
osoba s trvalým pobytom v meste 
Trenčín. Tieto karty nebudú platiť 
v pásme A, tzn. rezidenti pásma 
A si pre parkovanie návštev vybe-
rú niektoré z priľahlých pásiem. 

  Prečo je mesto delené 

do viacerých zón. Nestačí jed-

na pre všetkých? Veď málokto 

si kúpi auto, aby sa ním pre-

miestňoval len po jednej zóne.

 Ak by sme spravili celomest-
skú kartu, ktorá by platila všade 
(teda v jednom spoločnom pás-
me) a za rovnakú čiastku, nič by 
to neriešilo. Centrum mesta by 
bolo rovnako plné ako doteraz. 
Tí, ktorí do centra dochádzajú 

za prácou, by opätovne mohli 
stáť 10 hodín na Palackého a pod. 
Preto je odčlenené centrum mes-
ta – ako pásmo A a B, kde celo-
mestská karta neplatí. Sú obča-
nia, ktorí potrebujú parkovať pri 
dome a autom chodia do nákup-
ných centier, mimo platených 
miest, dochádzajú mimo Tren-
čín, tzn. im stačí karta rezident 
pásma. Iní občania potrebujú 
jazdiť z pásma do pásma – preto 
je aj možnosť celomestskej karty, 
(ktorá síce neplatí v A a B, avšak 
poskytuje 50-percentnú zľavu 
na prvú hodinu parkovania). Za-

viedli sme nový pojem „dlhodobé 
parkoviská“. Ide o akési odstavné 
plochy, kde je preferované dlho-
dobé státie. Pokiaľ vodičovi po-
stačuje parkovanie na týchto dl-
hodobých parkoviskách, nemusí 
si kupovať celomestskú kartu, ale 
iba lacnejšiu kartu pre dlhodobé 
parkoviská. 

  Už niekoľko rokov sa hovo-

rí o prinavrátení života do cen-

tra mesta. Ako k tomu prispe-

je platené parkovanie? Ľudia 

budú radšej využívať nákupné 

centrá na okraji mesta a cen-

trum sa bude viac vyľudňovať. 

Čo obchodníci či remeselníci 

v centre?

 V súčasnosti je problém 
v centre zaparkovať, pretože 
tam parkujú vozidlá ľudí, kto-
rí v centre pracujú a obsadzujú 
parkovacie miesta na celé dni. 
Od apríla je na Palackého dô-
slednejšia kontrola MsP a výsle-
dok už vidieť. Po mesiaci je mož-
né nájsť voľné parkovacie miesta 
kedykoľvek počas dňa. Regulá-
cia je práve o tom, že krúženie 
po parkovisku a hľadanie voľ-
ného miesta by sa malo stať mi-
nulosťou. Zároveň, na základe 
požiadavky niektorých prevádz-
karní, zvažujeme cca začiatkom 

budúceho roka umožniť, aby sa 
prevádzka mohla čiastočne po-
dieľať na úhrade parkovného pre 
svojich zákazníkov.

  Stále uvádzate, že miesta 

na parkoviskách v centre zabe-

rajú často celodenne tí, ktorí 

tu pracujú. Kde však mám po-

tom zaparkovať?

 Pre celodenné státie budú 
slúžiť tzv. dlhodobé parkoviská. 
V každom pásme (s výnimkou 
pásma A a B) bude pre dlhodobé 
státie označených asi 30 percent 
miest. Najbližšie k centru budú 
takéto parkoviská napr. na uli-
ciach Električnej, Partizánskej, 

Martina Rázusa a ku koncu roka 
predpokladáme aj sprevádzko-
vanie parkovísk na Mládežníc-
kej ulici.

  Prečo platia živnostní-

ci viac? Živnostník, ktorý má 

trvalý pobyt na území mesta, 

platí miestne dane a má byť 

znevýhodnený? Mnohí ľudia 

sú nútení zriadiť si živnosť, 

lebo si inak prácu nenájdu, 

zamestnať na pracovnú zmlu-

vu ich nechcú. Majú byť za to 

potrestaní? 

 Po zvážení pripomienok ob-
čanov boli pravidlá pre zakúpe-
nie rezidentskej karty upravené 
tak, že rezident, tzn. osoba s tr-
valým pobytom, si môže za rov-
nakú cenu zakúpiť parkovaciu 
kartu nielen na svoje vlastné vo-
zidlo, ale aj na služobné vozidlo 
používané na súkromné úče-
ly, vozidlo živnostníka (ak živ-
nostník je zároveň rezidentom) 
alebo vozidlo právnickej osoby, 
pokiaľ žiadateľ je členom štatu-
tárneho orgánu alebo prokuris-
tom držiteľa alebo vlastníka mo-
torového vozidla.
 

  Je to problém vydávať re-

zidentskú kartu zóny zdarma 

na prvé auto? Ak teda platiť, 

prečo nespoplatňujete len 

druhé a ďalšie auto v rodine, 

ako aj fi remné či väčšie autá? 

Navrhujem, aby sa každé auto 

muselo zaregistrovať, no platiť 

sa bude až za druhé a ďalšie.

 Rezidentská karta zadar-
mo neprinúti vlastníka ga-
ráže použiť garáž, vlastní-
ka rodinného domu parkovať 
na svojom pozemku. Systém 
by mal byť nastavený tak, aby 
sa užívateľ parkoviska podie-
ľal na nákladoch. Ak tomu tak 
nie je, skladajú sa na to všetci.

Cudzie autá
Jedným z variantov regu-

lovaného parkovania je 
rezidenčné parkovanie.

Zvýhodňuje domácich 
ľudí, s trvalým pobytom 
pred „cezpoľnými“, ktorí 

bezplatne parkujú a za-
berajú miesta domácim 

rezidentom.

Mestská polí-
cia kontroluje 
úhradu parkov-
ného prostred-
níctvom mobil-
ného zariadenia.
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  Ako budú označené parko-

vacie pásma? Ak dopravnými 

značkami, koľko ich bude tre-

ba zakúpiť, koľko to bude stáť 

v celom meste? Kto to zaplatí 

a je už známy zhotoviteľ tohto 

označenia? 

 Platené parkovacie miesta 
budú vyznačené modrými vodo-
rovnými čiarami. Na vjazdoch 
do zóny budú zónové značky in-
formujúce o vstupe do zóny s re-
gulovaným státím. Na začiat-
ku skupiny parkovacích miest 
bude značka Parkovisko s pla-
teným státím, ktorá bude infor-
movať o spôsobe státia vozidiel, 
a dodatkové tabuľky informujú-
ce o cenách a spôsoboch úhrady 
parkovného. Značiek bude veľa, 
lebo zároveň budú vyznačené 
napr. jednosmerné komuniká-
cie, zákazy vjazdu, umožnenie 
protismernej jazdy cyklistom, 
nové priechody pre chodcov 
a pod. Odhadované náklady pre 
8 pásiem, pásma A – H (vráta-
ne Juhu a Mládežníckej ul.), cca 
7700 parkovacích miest, sú pri-
bližne 270-tisíc eur. Náklady 
na dopravné značenie bude hra-
diť mesto. Zhotoviteľ dopravné-
ho značenia na uvedený rozsah 
zatiaľ nie je známy. 

  V Trenčíne býva v podnáj-

me kvantum ľudí. Mnohí bý-

vajú vo svojej nehnuteľnosti, 

ale trvalý pobyt majú inde ako 

v Trenčíne. Čo je teda rozho-

dujúce? Miesto, kde sa reálne 

zdržiavam, bývam a potrebu-

jem parkovať, alebo kde mám 

trvalý pobyt?

 Uvedomujeme si, že nasta-
vené podmienky môžu spôso-
biť niektorým občanom prob-
lémy, avšak naozaj sa nedá 
vyhovieť všetkým. Rezident-
ské karty istým spôsobom zvý-
hodňujú občanov s trvalým 

pobytom. Na základe trvalého 
pobytu sa prerozdeľujú výno-
sy z dane z príjmov. Pri predaji 
rezidentskej karty je prvora-
dá požiadavka trvalého pobytu 
žiadateľa. Následne sa skúma, 
koľko takýchto kariet už bolo 
na bytovú jednotku predaných 
a od toho sa odvíja cena karty 
(v cenníku je zvlášť cena pre 1., 
2., 3. a ďalšiu kartu). Pre tých, 
ktorí sú v podnájmoch, zostane 
abonentská karta.

  Vlastním iba motocykel, 

musím si kúpiť kartu a kde bu-

dem môcť parkovať?

 Motocykel, rovnako aj bi-
cykel, môže stáť na chodníku, 
ak na chodníku nechá potreb-
ný priestor podľa zákona (1,5 
m). V meste budú pre moto-
cykle vyznačené štyri parkova-
cie miesta na Hviezdovej a dve 
K dolnej stanici. Je to len za-
čiatok a vyjadrenie podpory aj 
tohto druhu prepravy. Pokiaľ 
bude na týchto miestach stáť 
motocykel, bude to bezplatné. 
Ak ale bude parkovať na riad-
nom parkovacom mieste, musí 
platiť. V prípade, že bude dopyt 
po väčšom počte parkovacích 
miest pre motocykle, budeme 
na to reagovať.

  Parkovacia karta sa vydáva 

na celý kalendárny rok, čo keď 

sa v priebehu roka odsťahu-

jem, predám auto alebo nao-

pak, kúpim? 

 V prípade odsťahovania ale-
bo predaja auta je nárok na vrá-
tenie alikvotnej časti ceny karty.

  Záchytné parkoviská 

na okraji mesta? Budú sa 

budovať?

 Záchytné parkoviská mu-
sia byť budované „ruka v ruke“ 

s parkovacím systémom. Sú 
mestá, ktoré majú záchytné par-
koviská, avšak zívajú prázdno-
tou, pretože nemajú spoplat-
nené centrum, resp. jeho širšie 
okolie. Výstavbou záchytných 
parkovísk sa zaoberáme, už 
v súčasnosti vyberáme potenci-
álne miesta pre ich výstavbu.

  Môže sa stať, že mi mesto 

nevydá parkovaciu kartu re-

zidenta, aj keď tu mám trvalé 

bydlisko? V akom prípade mi 

mesto nevydá rezidenčnú par-

kovaciu kartu?

 Na parkovaciu kartu nemá 
nárok žiadateľ, ktorý má voči 
mestu daňový nedoplatok, ak 
jeho výška pri fyzickej osobe pre-
sahuje sumu 160 eur a pri práv-
nickej osobe presahuje sumu 
1600 eur podľa zverejneného zo-
znamu daňových dlžníkov.

  Mám obchodné zariadenie 

v centre mesta, môžem svojim 

zákazníkom uhradiť parkovné 

príp. jeho časť?

 V súčasnom návrhu VZN táto 
možnosť ešte nie je. Avšak máme 
záujem na zohľadnení tejto po-
žiadavky. Podmienky budeme 
vedieť nastaviť až po vysúťažení 
dodávateľov jednotlivých častí 
parkovacieho systému. Doplne-
nie tejto možnosti do VZN pred-
pokladáme začiatkom roka 2017.

  Najprv by malo mesto 

vybudovať nové parkovacie 

miesta pre občanov a až ná-

sledne vyberať nejaké poplat-

ky za parkovné. Zdá sa mi to 

celé otočené naopak. Občan 

najprv zaplať, potom možno 

niečo zlepšíme. Tvrdíte pritom, 

že miest je viac ako áut. Ako 

sa získajú nové parkovacie 

miesta?

 Pred spoplatnením budú 
v každom jednom pásme vyzna-
čené parkovacie miesta a prija-
té dopravné opatrenia. V každej 
lokalite, ktorá je zahrnutá vo 
VZN, je navrhnutých viac par-
kovacích miest, ako bolo ziste-
ných vozidiel. Tam, kde to bude 
potrebné, budeme v druhej eta-
pe stavať aj nové parkovacie 
miesta. 
 V projektoch je reálne vi-
dieť, že sa rušia niektoré parko-
vacie miesta. Smerodajné je ale 
to, že dokážeme vytvoriť nové 
parkovacie miesta len iným pre-
kreslením čiar, iným sklonom, 
ako aj zjednosmernením nie-
ktorých ulíc. Tak sa získajú nové 
parkovacie miesta. Nič neruší-
me, nebetónujeme, ale hľadáme 
iné, citlivé riešenia k životnému 
prostrediu.
 Nebránime sa ani výstav-
be parkovacích domov, ale ne-
môžeme povedať, že budú stáť 
o rok, keďže ide o obrovskú in-
vestíciu. Parkovací dom má 
význam vtedy, keď je celá ob-
lasť vyregulovaná. Ak sa ale 
v jeho okolí bude parkovať bez-
platne, nikto do neho nepôjde 
parkovať. 
 Páči sa nám tiež riešenie, 
kedy sa nad jestvujúcu betóno-
vú plochu dá konštrukcia a zís-
ka sa tak ďalšia plocha. Skôr by 
sme chceli ísť do takéhoto va-
riantu, ktorý je vzdušnejší. 

  Jedna z vecí regulácie 

je zásobovanie. Ako bude 

riešené?

 V zóne sa smie stáť iba na vy-
značenom mieste. Zastaviť sa 
môže aj mimo vyznačených par-
kovacích miest, ale vodič musí 
dodržiavať platnú legislatívu. Ak 
niekto iba vykladá alebo nakladá 
tovar, nie je to státie ale iba za-
stavenie to znamená, že nemusí 
platiť parkovné.

Zaplnené 
parkovíská
Riešením nie je prispô-
sobiť počty parkovacích 
miest narastajúcemu 
počtu vozidiel. To by sa 
mesto zmenilo na jedno 
veľké parkovisko.
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Grafické vyobrazenie zóny s plateným 
státím s rozdelením na jednotlivé pásma

Pásmo G

Pásmo A

Pásmo B

Pásmo C

Pásmo D

Pásmo H

 S výnimkou pásma A, B bude v každom pásme časť parko-
vacích miest označených ako dlhodobé. Tieto miesta sú súčas-
ťou pásma a držiteľ karty „PÁSMO“ môže parkovať aj na dlho-
dobých parkoviskách daného pásma.
 Parkovacie karty označené ako „dlhodobé“ oprávňujú 
k parkovaniu na všetkých dlhodobých parkovacích miestach 
v celom meste bez ohľadu na pásmo.  
 Ako „dlhodobé“ boli označené tie parkovacie miesta, ktoré 
môžu byť poskytnuté na celodenné státie bez toho, že by parko-
vanie na nich výrazne obmedzovalo rezidentov. Tzn. ide o mies-
ta, pri ktorých nie je žiadna výstavba alebo zväčša iba zástavba 
rodinných domov.

Pásmo F

dlhodobé parkoviská, 
doba spoplatnenia 8.00 – 16.00 h 

dlhodobé parkoviská

dlhodobé parkoviská, výhľad 11/2016
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Parkovacích miest 
bude dostatok 
Jednou z najčastejšie diskutovaných tém je garancia par-
kovacieho miesta. 

 Odporcovia argumentu-
jú tým, že mesto sa správa ako 
„výpalník“, keďže žiada peniaze 
za službu, ktorú nevie plniť. Ob-
čan má vraj zaplatiť za parkova-
nie, ale mesto mu voľné parko-
vacie miesto negarantuje. 
 Vďaka zavedeniu regulá-
cie dosiahneme stav, kedy vodi-
či skôr nájdu voľné parkovacie 
miesto. Toto tvrdenie je pod-
ložené podrobnou analýzou, 
passportom, podľa ktorého je 
v meste viac parkovacích miest 
ako vozidiel. 
 Treba priznať, že výnim-
kou je sídlisko Juh. Tam sa však 

v prvej etape regulované parko-
vanie ešte nespúšťa. Riešiť sa 
bude až v ďalšej etape, aby sa 
dovtedy vyriešili aj niektoré ko-
lízne situácie. Aj po navýšení 
parkovacích miest, ktoré získa-
me napríklad zjednosmernením 
ulíc či iným dopravným znače-
ním, bude reálna potreba miest 
na tomto sídlisku stále vyššia. 
Na Juhu bude teda potrebná 
aj výstavba nových parkova-
cích miest. Už v roku 2016 vy-
buduje mesto nové parkovacie 
miesta na uliciach Saratovskej 
a Šafárikovej.
 Ľudia sú však zvyknutí 

parkovať čo najbližšie pri dome. 
A keď majú prejsť naviac pár 
metrov, vnímajú to tak, že ne-
vedia nájsť miesto pri svojom 
dome. Tú istú vzdialenosť by 
museli prejsť aj vtedy, ak by 
mesto v nejakej lokalite postavi-
lo parkovací dom. 

 Tým, že bude umožnené par-
kovanie rezidentom na základe 
rezidentskej karty a zároveň os-
tatným za úhradu (tzv. zmieša-
né pásma), bude zabezpečená 
ochrana domácich rezidentov 
a zároveň budú odradení ostatní 
vodiči od dlhodobého státia.

REZIDENČNÉ PARKOVANIE 
OCHRAŇUJE DOMÁCICH
Čo je rezidenčné parkovanie a prečo sú rezidenti 
zvýhodnení

 V systéme mestskej par-
kovacej politiky má dôležité 
miesto rezident. Je to každý ob-
čan s trvalým bydliskom v mes-
te. Rezident si môže zakúpiť 
rezidenčskú parkovaciu kartu, 
ktorá je cenovo zvýhodnená 
voči abonentským kartám. Tie 
sú zase určené pre ľudí, ktorí 
v meste síce žijú, do mesta do-
chádzajú, ale nemajú tu trvalý 
pobyt.
 Rezidenčné parkovanie je 
vlastne spôsob ochrany domá-
cich, rezidentov v lokalitách, 
kam chodia parkovať „cudzí“ 
vodiči. Cez mesto prúdia denne 
tisícky vozidiel a ich vodiči ich 
musia niekde umiestniť. Ob-
sadzujú tak akúkoľvek voľnú 

plochu, pričom domáci majú 
potom veľký problém parkovať 
v mieste, kde žijú a bývajú. 
 Takýmto príkladom v Tren-
číne je Hviezdoslavova ulica, 
prípadne ulice na Sihoti 1, blíz-
ko centra. Skúsenosti z iných 
miest, kde reguláciu zaviedli už 
pred rokmi, hovoria o zlepšení 
dopravnej situácie a možností 
parkovania, pretože sa znížil 
počet vozidiel „cezpoľných“. Tí 
sa vyhýbali plateným parkovis-
kám a často aj celodenne par-
kovali pred ich domami. Kaž-
dé mesto, či už na Slovensku 
alebo v zahraničí, uprednost-
ňuje vlastných občanov pred 
cudzími. 

  AKO BUDÚ VZNIKAŤ 
NOVÉ PARKOVACIE 
MIESTA?

 V prvom rade dôjde k ma-
ximálnemu využitiu uličného 
priestoru. S rešpektovaním aj 
ďalších účastníkov premávky 
a to chodcov a cyklistov. Inou 
organizáciou dopravy, zjed-
nosmernením a aj výstavbou 
nových miest tam, kde to bude 
treba. Príkladom môže byť 
Ulica k Dolnej stanici, kde je 
po ľavej strane 14 pozdĺžnych 
parkovacích miest. Len zme-
nou sklonu a premaľovaním 
súčasných miest sa získa až 
24 nových parkovacích miest 
v tomto úseku. Okrem toho 
pribudnú aj parkovacie mies-
ta pre motocykle, vyrieši sa aj 
priechod pre chodcov, kde sa 
vybudovaním ostrovčeka zvý-
ši bezpečnosť. 

Vymedzenie parkovacích miest (označenie)
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Širšie vzťahy – 
mobilita mesta
Dôležitým motívom, na ktorý verejná diskusia o parko-
vacej politike zabúda, je otázka bezpečnosti. Je celosve-
tovým trendom nahrádzať autá iným typom dopravy, 
bezpečnejšou, ekologickejšou. Na Slovensku často vidíte 
v aute iba jednu osobu. To je stav, ktorý nie je dobrý.

 Trenčania sú aktívni cyklisti. 
Je bežné, že v rodine majú viac 
ako dva bicykle. Až 88% oby-
vateľov mesta si želá a víta sna-
hu mesta budovať sieť cyklotrás 
v Trenčíne a jeho okolí. Mesto 
dokonca vytvorilo komisiu 

z poslancov a odborníkov, kto-
rá sa špeciálne tejto prob-
lematike venuje. Naviac sa 
prihlásilo, spoločne s VÚC, 
k budovaniu cyklistickej infraš-
truktúry v rámci Regionálneho 
operačného programu RIUS.

 Slovensko patrí, čo sa týka mobility, k horším krajinám so slabo 
vybudovanou infraštruktúrou s alternatívnymi a ekologickými for-
mami dopravy.
 Ako vyplýva zo štatistiky Slovenskej parkovacej asociácie, kým 
11 percent áut jazdí, až 89 percent stojí, a teda potrebuje niekde par-
kovať. Neúmerne tiež rastie aj stupeň automobilizácie, čo je počet 
obyvateľov pripadajúcich na jeden osobný automobil. Vlastníctvo 
automobilu je v našej krajine stále do istej miery chápané ako sym-
bol istého spoločenského statusu. 

Ešte horšia je situácia s možnosťou dopravovať sa bicyklom priamo 
do centra mesta. 

 Je na škodu, že bicykle zatiaľ obyvatelia mesta nevyužívajú ako 
dopravný prostriedok, ale skôr len na rekreáciu a šport. Dôvodom 
je najmä pocit, že prepravu bicyklom v meste, ale aj do zamestnania 
nepovažujú za bezpečnú. 

Ako hodnotíte možnosť prepravy do práce bicyklom?

Ako hodnotíte možnosť prepravy 
do centra mesta bicyklom?

mám, ale nie je 
bezpe ná

38%

mám s , 
ale ju 

nevyu ívam

rád ju vyu ívam
11%

vy ívam inú 
dopravu

32%

DO PRÁCE

mám, ale nie je 
bezpe ná

52%mám mo no
ale nevyu ívam

19%

rád vyu vam
9%

vy ívam inú 
dopravu

20%

 DO MESTA

1 bicykel 2 bicykle viac ako 3 bicyklov

42%

32%
26%

Záujem je, chýbajú podmienky
 Trenčania sú vo využívaní alternatívnych spôsobov prepravy 
po meste limitovaní absenciou infraštruktúry. Tým, že tu nie sú vy-
budované žiadne cyklochodníky, trasy, je problém sa bezpečne do-
stať sa napríklad zo sídlisk do centra. Trenčín má síce ideálne pod-
mienky na rekreačnú cyklistiku, ktoré poskytujú cestičky lesoparku 
Brezina, či hrádza, cyklistická verejnosť požaduje vybudovanie in-
fraštruktúry pre ľudí, ktorí sa chcú prepravovať na bicykli ako jednej 
z foriem dopravy po meste. Ako prvé riešenie pre cyklistov má byť 
už toto leto vyznačený samostatný pruh pre prejazd cyklistov v pro-
tismere cez Palackého ulicu. Samostatné cyklistické pruhy budú 
vyznačené aj v úseku od okružnej križovatky pri Keramoprojekte 
po Trenčan na jeseň tohto roka.

POČET BICYKLOV V DOMÁCNOSTI

Návrh riešenia cyklodopravy.
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CENNÍK PARKOVNÉHO
v Zóne s plateným státím v meste Trenčín

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

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

Pásmo Základná sadzba 
parkovného za 1 hodinu

Maximálna denná 
sadzba

A, B 1,00 € 9,00 €

C, G 0,60 € 5,40 €

D, H 0,30 € 3,00 €

Parkovacie karty (PK) – cena/rok

Typ karty 1. karta 
na byt

2. karta 
na byt

3. a každá 
ďalšia karta 
na byt

PÁSMO 20,00 € 50,00 € 100,00 €

PÁSMO 
a DLHODOBÉ 50,00 € 80,00 € 130,00 €

PÁSMO a MESTO 
okrem A, B 80,00 € 110,00 € 160,00 €

DLHODOBÉ 30,00 € 55,00 € 105,00 €

MESTO okrem A, B 80,00 € 110,00 € 160,00 €

ABONENT 
DLHODOBÉ 180,00 €

ABONENT MESTO 
okrem A, B 360,00 €

Zľavy

Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektric-
kým pohonom 10 %

Zľava z ceny PK pre vozidlá s elektrickým 
pohonom 50 %

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“.

50 %

Ostatné PK a poplatky

PK Návšteva pásma 3,00 €
platí 2 po sebe idú-
ce pracovné dni

Poplatok za stratu parkova-
cieho lístka 15,00 €

v závorových 
parkovacích 
systémoch

PK sú neprenosné, vydané na EČV.

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ 
O PARKOVANÍ V TRENČÍNE
Motorizovaných Trenčanov, obyvateľov mesta a náv-
števníkov čaká veľká zmena. Už na jeseň plánuje mesto 
zaviesť reguláciu parkovania. 

1. Kde sa už dnes platí za par-

kovanie v Trenčíne?

 V roku 2009 Mesto Trenčín 
spoplatnilo parkovanie v centre 
a na niektorých parkoviskách 
napríklad pri stanici alebo trž-
nici. Od tohto obdobia extrémne 
stúpli požiadavky občanov, aby 
mesto riešilo parkovanie, preto-
že mnohí vodiči, v snahe vyhnúť 
sa plateniu parkovali doslova 
všade, na zeleni, na chodníkoch, 
pred vjazdmi do domov a pod. 

2. Kde zaplatíte za parkovanie 

po novom? 

 Zóny s plateným parkovným 
zostávajú v centre, rozšíria sa 
o Dolné mesto až po ulice Bez-
ručova a Beckovská, Sihoť I. II. 
Postupne sa budú zavádzať ďal-
šie zóny a pásma. V druhej eta-
pe Mládežnícka (po dobudovaní 
železnice) a Juh. V tretej etape 
sídliská ďalej od centra Sihoť III. 
A IV., Kvetná, Pred poľom, Pod 
Sokolice.

3. Ako budeme platiť za par-

kovné a parkovacie karty?

 Parkovné je možné uhradiť 
nasledujúcimi spôsobmi:
a) platbou na parkovisku so 

závorovým parkovacím 
systémom,

b) zakúpením parkovacie-
ho lístka v parkovacom 
automate,

c) zakúpením SMS parkovacie-
ho lístka,

d) mobilnou platbou s využitím 
platobnej karty,

e) zakúpením parkovacej karty.
 Či má vozidlo zaplatené 
parkovanie, prípadne niektorú 
z pakovacích kariet bude MsP 
kontrolovať podľa EČV (evi-
denčné číslo vozidla).

4. Akú kartu si môžem ako re-

zident zakúpiť? 

 Občan bude mať k dispozícii 
viacero typov parkovacích ka-
riet. To ktorá bude pre neho naj-
výhodnejšia si môže zistiť v kal-
kulačke parkovania (viac na str. 
12). 
 Ak má trvalý pobyt v niek-
torom z regulovaných pásiem, 
môže si vybrať z nasledujúcich: 
Karta „PÁSMO“ platí iba v pás-
me, kde má žiadateľ trvalý pobyt. 

Platí aj na dlhodobých parkovis-
kách v danom pásme. 
 Karta „PÁSMO a DLHO-
DOBÉ“ platí v pásme trvalého 
pobytu a na všetkých dlhodo-
bých parkoviskách bez ohľadu 
na pásmo. 
 Karta „PÁSMO a MESTO 
okrem A, B“ platí na všetkých re-
gulovaných parkoviskách mesta 
s výnimkou pásma A, B. 
 Občan, ktorý má trvalý po-
byt mimo regulovaného pásma, 
si môže vybrať kartu platnú len 
na dlhodobých parkoviskách 
alebo na všetkých s výnimkou A, 
B. 
 Abonenti (tzn. tí, ktorí ne-
majú trvalý pobyt v Trenčíne), 
majú k dispozícii taktiež kartu 
iba pre dlhodobé parkoviská ale-
bo pre všetky parkoviská s vý-
nimkou A, B. 
 Držiteľ akejkoľvek parko-
vacej karty, s výnimkou PK 
„PÁSMO“, má nárok na zľavu 
50 % z hodinovej sadzby na prvú 
hodinu parkovania v pásme 
A a B.

5. Ceny za krátkodobé par-

kovanie, pre nerezidentov, 

návštevníkov

 Hodinová sadzba je v centre 
mesta je 1,00 eur, v širšom cen-
tre 0,60 eur a na sídliskách 0,30 
eur. Pri platbe cez SMS bude 
možné zvoliť si dĺžku parkovné-
ho od pol hodiny až po celoden-
né státie a to odoslaním jednej 
SMS.

6. Kontrola parkovného

 Všetky vozidlá po zaplatení 
parkovného alebo parkovacej 
karty sa dostanú do elektronic-
kej evidencie na základe EČV. 
Kontrolovať zaplatenie parkov-
ného bude Mestská polícia, kto-
rá je vybavená novým informač-
ným systémom. Zoskenovaním 
EČV hliadkujúci policajti zistia, 
či má vodič zaplatené parkov-
né alebo je držiteľom niektorej 
formy predplateného parkova-
nia (rezidenčná, abonentná kar-
ta a pod.). Kontrolnú činnosť 
mestskej polície výrazne uľah-
čí aj nové dopravné značenie – 
zóna s plateným státím, v ktorej 
vozidlá budú môcť stáť len na vy-
značených miestach.  



parkovanie v trenčíne mimoriadne vydanie12 | INFO

Parkovacia kalkulačka
Pre obyvateľov mesta ale aj abonentov sme pripravili parkovaciu kalkulačku, ktorá im umožní lepšie určiť aký typ par-
kovacej karty je pre nich výhodný a aký typ parkovacej karty si zvoliť. Majiteľ auta si zadáva počet áut v domácnosti, 
miesto kde, býva a parkuje. Nadefinuje trasy, ktoré navštevuje. Parkovacia kalkulačka mu vypočíta, aké budú jeho 
náklady ak by parkoval na verejných priestranstvách na miestach, ktoré si zadal. Pre ilustráciu uvádzame 3 príklady.

A. Obyvateľ mesta, býva na Sihoti II na Gagarinovej ulici 
(zóna H). Dochádza do zamestnania v blízkosti Fakultnej 
nemocnice (zóna C), kde potrebuje parkovať počas pra-
covnej doby. Vlastní jedno auto, ktoré takto využíva.

Tento občan si môže vybrať buď kartu Pásmo a Dlhodobé 
za 50 eur, alebo Pásmo a Mesto za 80 eur ročne. Obe karty ho 
oprávňujú parkovať v mieste bydliska. Karta Pásmo a Dlho-
dobé mu umožní stáť napr. na Nemocničnej ulici, karta Pásmo  
a Mesto ho oprávňuje využiť ktorékoľvek miesto v okolí sídla 
zamestnávateľa. 

B. Obyvateľ má v rodine 2 autá. Býva na Švermovej uli-
ci (zóna G) a do práce dochádza do centra pri Keramo-
projekte (zóna C), Pravidelne trikrát týždenne navštevuje 
v poobedňajších hodinách ako aj cez víkendy svojich rodi-
čov, ktorí bývajú na Dolnom Šianci (zóna D). Druhé auto 
využíva manželka, ktorá denne dochádza do práce mimo 
Trenčína. Manželka pravidelne štyrikrát do mesiaca cho-
dieva vo večerných hodinách do centra mesta. Rodina 
vlastní garáž.

Pre tohto obyvateľa je výhodné si vybrať  kartu Pásmo a Mesto, 
alebo Pásmo a Dlhodobé a svoje druhé auto parkovať v garáži. 
Vtedy rodina platí kartu iba pre jedno vozidlo.

C. Obyvateľ býva na Juhu, rovnako denne dochádza au-
tom do práce v centre.

Tento občan si môže vybrať. Môže parkovať priamo v centre 
mesta, kde je však najvyššia denná sadzba 9 eur denne. Roč-
ne by ho parkovanie priamo v centre stálo 2250 eur (ak počí-
tame cca 250 pracovných dní). Táto možnosť je priveľmi dra-
há. Môže si však zakúpiť kartu Dlhodobé za 30 eur ročne alebo 
Mesto za 80 eur. Karta Mesto ho oprávňuje parkovať na ľu-
bovoľných miestach po celom meste (okrem najužšieho centra 
mesta, pásma A a B). Karta Dlhodobé mu umož-
ní parkovať iba na dlhodobých parkoviskách 
po celom meste, napr. na Električnej ul. Pretože 
býva na sídlisku JUH, nepotrebuje kartu Pásma.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027003300300030002000640070006900200052004700420027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004e0065006a006d0065006e016100ed002000760065006c0069006b006f0073007400200073006f00750062006f00720075005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005600790073006F006B00E900200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


