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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 
 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 64 
 

O REGULOVANÍ PARKOVANIA VOZIDIEL  

NA VYMEDZENOM ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA     
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 08.08.2019 

Návrh zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 08.08.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 08.08.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 26.08.2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 28.08.2019 

Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

 elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk, 

michal.zid@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 
 

Mesto Stará Ľubovňa na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a  podľa § 6a zákon č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov  v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné  

nariadenie č.64 

 
O REGULOVANÍ PARKOVANIA VOZIDIEL  

NA VYMEDZENOM ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA     

 
schválené uznesením MsZ č. V/2019 pod č. 152 zo dňa 25.04.2019 

úpravy a doplnky: 

uznesenie MsZ č. ............ bod č. ...... zo dňa 05.09.2019. 

 

 

 

    Dopĺňa sa bod 2 a bod 3 v článku 9 Záverečné ustanovenia 

 

2.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom 

území mesta Stará Ľubovňa nadobúda účinnosť odo dňa 01.04.2020. 

3.  Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 64 schválená uznesením č. ........ z rokovania 

MsZ v Starej Ľubovni č. ....... zo dňa 05.09.2019. 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

                                                                                                                  primátor mesta  

 

 


