
      Obec Gemerská Panica  
      Gemerská Panica č. 260, 980 46  Gemerská Panica 
 

O Z N Á M E N IE 
 o úprave nájomného za ,,Parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo  - ročný parkovací 
lístok „ 
            Obecné zastupiteľstvo a uzn. č. 32/2020 zo dňa 29.12.2020 schválilo základný zákon 
obce Gemerská Panica ,, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Gemerská 
Panica“   v v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov v spojení s ust. §6, §6a, §7a, §9, 9a a §10 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  ktorým v Prílohe 3/2 v Tabuľke 2,  bod 2 
a bod 3 upravila ročnú sadzbu nájomného za parkovacie miesto na verejnom priestranstve 
tzv. ročný parkovací lístok viď Tabuľka č. 2 

(2) Minimálna ročná sadzba nájomného za 1m2 podlahovej plochy nebytových 
priestorov vo vlastníctve  Obce  Gemerská Panica 

P.č. Účel využitia Cena/ m2 
        1. Obchodné, reštauračné, kancelárske, zdravotnícke, 

výrobné, dielenské, skladovacie priestory, garáže 

a ďalšie podobné priestory 

 
 

         10,00 € 

   

     2. Parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo, 

jednostopé vozidlo apod. (ročný parkovací lístok ) 

   50,00 €/státie 

      3. Parkovacie miesto pre autobus (mikrobus, karavan, nákl. 
auto apod. ( ročný parkovací lístok) 

            
200,00€/státie 

 
Ročným parkovacím lístkom sa rozumie trvalé státie motorového vozidla na 
vyznačenom verejnom mieste, miestnej komunikácii, ktoré sa takto stane miestom 
vyhradeným resp. rezervovaným pre státie konkrétneho vozidla.   
V prípade podanej žiadostí o zriadenie takého  parkovacieho miesta, sa bližšie urči postup a 
podmienky prideľovania a vydávania povolení na vyhradené parkovacie miesta v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. - cestný zákon a Vyh. MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke.   
 
Pre informovanosť občanov a pre šírenie rôznych dezinformácii bolo vydané toto 
konkrétne oznámenie k správnej aplikácii resp. vykladaniu bodu 2 bodu 3 – parkovacie 
miesto ( ročný parkovací lístok) . 
 
 
 
 
V Gemerskej Panici 07.01.2021                      
                                                                                                                    -------------------------------- 
                                                                                                                    Michal Fedor    starosta 


