Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 1/2022,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 30/2013
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na
území obce Štrba v znení neskorších predpisov
Obec Štrba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 1/2022 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
na území obce Štrba v znení VZN Obce Štrba č. 5/2017 a VZN Obce Štrba č. 3/2019 nasledovne:
1./ V Čl. III. sa v ods. 1 nariadenia vypúšťa písm. b), písm. e) a písm. f) a zostávajúce písm. a), c),
d), g) a h) sa premenujú na písm. a) až e).
2./ V Čl. IV. sa doterajší text ods. 1 nariadenia nahrádza novým textom :
Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné:
Druh služby
Cena za službu v € s DPH
Osobné vozidlo, motocykel / deň (t.j. dlhšie ako 1 hod.)
10 €
Osobné vozidlo, motocykel / prvá hodina
2€
Autobus, karavan / deň (t.j. dlhšie ako 1 hod.)
20 €
Autobus, karavan / prvá hodina
4€

Od vyššie uvedenej úhrady je oslobodené:
a) Dočasné parkovanie pre autobusy – odstavná plocha „na Rovni“ pri križovatke na
Štrbské Pleso (s cestou č. 2/537)
b) Parkovanie vozidla označeného preukazom „ťažko zdravotne postihnutej osoby“
3./ V Čl. VII. nariadenia sa vypúšťa odsek 4 a odsek 6.
4./ Ostatné ustanovenia VZN Obce Štrba č. 30/2013 zostávajú bez zmien.
5./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe uznesením č. 283/2022 zo dňa
21. 3. 2022.
6./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2022.

Michal S ý k o r a
starosta obce
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce dňa 4. 3. 2022

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce
dňa 24. 3. 2022

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce
dňa 8. 4. 2022

pečiatka

podpis: ................................

