
Návrh 

Dodatku č. 2 k 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ČIČMANY 

č. 1/2021 z 26.5.2021 

o dočasnom parkovaní vozidiel 

na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na 

území obce Čičmany 

 
Obec Čičmany na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 a zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č.2 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čičmany č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na 

miestnych komunikáciách, odstavných plochách a na verejných priestranstvách na území obce 

Čičmany.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čičmany č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na 

miestnych komunikáciách, odstavných plochách a na verejných priestranstvách na území obce 

Čičmany sa dopĺňa takto:  

 

• Dopĺňa sa písmeno c)  v článku 1 – Miestne komunikácie, odstavné plochy a verejné 

priestranstvá na území obce Čičmany, ktorý znie:  

c) parkovacie miesta pod lyžiarskym vlekom vo vlastníctve obce Čičmany 

 

• Dopĺňa sa písmeno d)  v článku 2 – Doba spoplatnenia dočasného parkovania vozidiel, 

ktorý znie:  

d) v úseku podľa Článku 1 písmena c), v dobe od 1.12. do 31.3., pondelok až nedeľa od 0:00 hod. 

do 24:00 hod. 

 

• Dopĺňa sa bod 6. v článku 4 – Výška úhrady za dočasné parkovanie osobných 

motorových vozidiel, karavanov a jednostopových vozidiel, ktorý znie:  

6. Výška úhrady za dočasné užívanie plochy (parkovanie) v úseku podľa Článku 1, písmeno c) 

v dobe podľa Článku 2, písmeno d) je stanovená: vo výške 4 - EUR jednorazovo na celý časový 

úsek uvedený, t.j. v dobe od 1.12. do 31.3., pondelok až nedeľa od 0:00 hodiny do 24:00 hodiny. 

 

• Dopĺňa sa bod 4. v článku 5 – Výška úhrady za dočasné parkovanie nákladných 

vozidiel a autobusov, ktorý znie:   

4. Výška úhrady za dočasné užívanie plochy (parkovanie) v úseku podľa Článku 1, písmeno c) 

v dobe podľa Článku 2, písmeno d) je stanovená: vo výške 7 - EUR jednorazovo na celý časový 

úsek uvedený, t.j. v dobe od 1.12. do 31.3., pondelok až nedeľa od 0:00 hodiny do 24:00 hodiny. 

 

• Dopĺňa sa bod 4 v článku 7 - Záverečné ustanovenia, ktorý znie:  

4. Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čičmany č. 1/2021 o dočasnom 

parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a na verejných 

priestranstvách na území obce Čičmany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čičmanoch 

dňa ........... 2022 uznesením č. ........./2022 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023.  

 

 

 

Vyvesené dňa: 25.11.2022  

Zvesené dňa: ..........................  

Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

        starostka obce 


