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OBEC ČIČMANY 

Obecný úrad v Čičmanoch  č.166, 013 15  Čičmany 

                                                              Návrh dodatku č. 1 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. 1 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 mení 

a dopĺňa takto: 

 

• Dopĺňa sa písmeno d)  v článku 3 – Spôsob úhrady za dočasné parkovanie vozidiel 

 

d)  Úhradu za parkovanie vozidla vykoná držiteľ parkovacej karty do pokladne obce pri vydaní karty.  

 

• Mení sa bod 4. v článku 4 – Výška úhrady za dočasné parkovanie osobných motorových 

vozidiel, karavanov a jednostopových vozidiel, ktorý znie: 

 

4. Ubytovacie zariadenia, ktoré využívajú na dočasné státie obecné plochy, majú možnosť si kúpiť 

parkovacie karty v hodnote 30 Eur / automobil / polrok alebo 40 Eur / automobil / rok.  

 

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

vozidiel, karavanov a jednostopových vozidiel, ktorý znie: 

 

5. Obec vydá jednu parkovaciu kartu v hodnote 20 EUR / automobil / rok, na základe žiadosti, na súpisné 

číslo domu s určením parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a na 

verejných priestranstvách na území obce Čičmany.   

 

• Dopĺňa sa bod 3 v článku 7 - Záverečné ustanovenia, ktorý znie: 

 

3. Dodatok č.1 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 .............. uznesením č. ..../2021 

a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022. 

 

 

Vyvesené dňa: 26. 11. 2021 

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

 
                                                                                                    Bc. Iveta Michalíková v.r. 

                                                                                                         starostka obce  

mailto:obec@obeccicmany.info

