ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Adresa :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :

Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry
31966977
2021202931
SK2021202931
Štátna pokladnica

web :
email :
tel. :
BIC :
č. účtu :

www.lesytanap.sk
sekretariat @ lesytanap.sk
+421 52 47803 11
SPSRSKBA
SK6481800000007000341392

Ponukový cenník
parkovného na odstavných plochách, využívania lesných ciest, státia na lesných pozemkoch
a nepravidelnej dopravy
s platnosťou od 01.12.2021
uvedené ceny sú vrátne DPH
A.1. Parkovné pre motorové vozidlá na odstavných plochách
- o.o. V. Hágy
parkovné - motocykel, osobný automobil / deň
parkovné - auto s prívesom, obytné auto / deň
parkovné - autobus, nákladné auto / deň

cena s DPH za 1 vozidlo
10,00 €
12,00 €
15,00 €

A.2. Parkovné pre motorové vozidlá na odstavných plochách
- o.o. Zverovka
parkovné - motocykel, osobný automobil / deň
parkovné - auto s prívesom, obytné auto / deň
parkovné - autobus, nákladné auto / deň

cena s DPH za 1 vozidlo
5,00 €
8,00 €
15,00 €

A.3. Parkovné pre motorové vozidlá na odstavných plochách ročné
parkovné - motocykel, osobný automobil / kalendárny rok

cena s DPH za 1 vozidlo
240,00 €

B.1. Využívanie lesných ciest, okrem ciest s elektronicky zabezpečeným vstupom a cesty Račkova dolina
oprávnenie na vjazd za účelom ubytovania sa
(jednorazový poplatok na celý pobyt pre ubytovaných hostí)
jednorazové oprávnenie na vjazd pre motorové vozidlo nad 3,5 t
na 1 deň
jednorazové oprávnenie na vjazd, tzv. denné pre motorové vozidlo do 3,5 t
(platné 1 deň, max. na obdobie 5 po sebe idúcich dní)
mesačné oprávnenie na vjazd pre motorové vozidlo do 3,5 t
(od 6 do 31 po sebe idúch dní, maximálne na dobu 6 mesiacov)
ročné oprávnenie na vjazd pre motorové vozidlo do 3,5 t
(od 7 do 12 po sebe idúcich mesiacov, alebo do konca kalendárneho roka)

cena s DPH za 1 vozidlo

B.2. Využívanie lesnej cesty Račkova dolina
ročné oprávnenie na vjazd pre rekreačné chaty fyzických osôb neposkytujúcich ubytovanie
a fyzické osoby
ročné oprávnenie na vjazd pre penzióny, chaty, ubytovacie zariadenia
s kapacitou do 50 lôžok
ročné oprávnenie na vjazd pre autokemping, hotely, ubytovacie zariadenia
s kapacitou nad 50 lôžok

cena s DPH za 1 vozidlo

C.1. Státie na lesných pozemkoch a na lesných pozemkoch s organizovanou prevádzkou
- o.o. Vyšné Hágy (Tatranská Polianka)
státie na lesných pozemkoch
C.2. Státie na lesných pozemkoch a na lesných pozemkoch s organizovanou prevádzkou
- o.o. Tatranské Matliare (Biela Voda)
státie na lesných pozemkoch
D. Verejná nepravidelná doprava
jednorazová preprava tam, alebo späť
po lesnej ceste na Sliezsky dom s elektronicky zabezpečeným vstupom (elektronická závora)

10,00 €
50,00 €
10,00 €
50,00 €
400,00 €

50,00 €
200,00 €
500,00 €

cena s DPH za 1 vozidlo
10,00 €
cena s DPH za 1 vozidlo
8,00 €
cena s DPH za 1 osobu
10,00 €

Pre osobitné prípady využívania lesných ciest (napr. vjazdy a státia motorových vozidiel a stavebných mechanizmov pri stavebných činnostiach, vjazdy pre
potreby zberu dát SHMÚ, využívanie lesných ciest fun atrakciami a pod.), parkovné pre motorové vozidlá, státie na lesných pozemkoch neuvedené v tomto cenníku,
sa výška úhrady za ich využívanie stanoví na základe obojstrannej dohody s používateľmi.
Ročné parkovanie sa uhrádza vopred na účet ŠL TANAP-u, v prípade parkovania menej ako 1 kalendárny rok sa uhrádza pomerná časť počítaná
podľa počtu mesiacov (prípadne časť mesiaca, počíta sa ako celý mesiac).
Parkovanie je bez služieb (zimná údržba, stráženie).
Právnická aj fyzická osoba berie na vedomie, že ŠL TANAP-u nezodpovedajú za prípadné škody, ktoré budú pôsobené na jeho vozidle, alebo inom prostriedku,
tretími osobami, alebo inou udalosťou (vis maior).

Tatranská Lomnica 30.11.2021

Ing. Ján MARHEFKA
riaditeľ ŠL TANAP-u

