Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o dočasnom
parkovaní na území mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6a zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
tento dodatok č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o dočasnom
parkovaní na území mesta Topoľčany (ďalej len VZN č. 5/2015).
Čl. 1
VZN č. 5/2015 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Príloha č. 1 k VZN č. 5/2015 „Cenník parkovania“ sa nahrádza novým znením.
2. Príloha č. 2 k VZN č. 5/2015 „Cenník parkovania“ sa nahrádza novým znením.
3. Nové znenie Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 k VZN č. 5/2015 tvoria neoddeliteľnú
súčasť tohto dodatku.
Čl. 2
1. V článku 2 bode 2 písm. d/ VZN č.5/2015 sa mení text nasledovne:
„d/ parkovacie miesta po obidvoch stranách Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda“
Čl. 3
1. Na tomto Dodatku č. 2/2016 k VZN č. 5/2015 sa uznieslo MsZ dňa 14.
decembra 2016 a v zmysle ustanovenia §6 ods. 8 zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 01.
januára 2017.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2015 nedotknuté týmto Dodatkom č. 2/2016
zostávajú v platnosti.

V Topoľčanoch, 14. decembra 2016

Ing. Peter Baláž
primátor mesta

Príloha č. 1
Cenník parkovania na parkovacích miestach s organizovanou prevádzkou
Parkoviská - Nám. Ľ. Štúra a Čsl. armády
(účinný od 1. januára 2017)

Osobný automobil, motocykel, moped, prívesný vozík
Do 10 minút
zdarma
10 minút – 1 hodina
0,50 €
Za každú začatú hodinu po 1. hodine
+ 0,50 €
Strata potvrdenia o parkovaní
6,00 €
Nákladný automobil, autobus, auto s prívesom
Do 10 minút
10 minút – 1 hodina
Za každú začatú hodinu po 1. hodine
Strata potvrdenia o parkovaní

zdarma
1,50 €
+ 1,50 €
18,00 €

Karty – nákup, predĺženie
Karta – nákup
Karta – vrátenie nepoškodenej karty
Čipová parkovacia karta – mesačná
Čipová parkovacia karta – ½-ročná
Čipová parkovacia karta – ročná

10,00 €
8,00 €
28,00 €
168,00 €
336,00 €

Čipová parkovacia karta ŤZP, ŤZPS – mesačná
Čipová parkovacia karta ŤZP, ŤZPS – ½-ročná
Čipová parkovacia karta ŤZP, ŤZPS – ročná

18,00 €
80,00 €
145,00 €

Ing. Peter Baláž
primátor mesta

Príloha č. 2
Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky
Platný pre Zelený rínok, Ul. J. Wolkra, Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda, Ul.
Bernolákova
(pozemky prenajaté od Mesta Topoľčany)
(účinný od 1. januára 2017)

a/ Zelený rínok, Ul. J. Wolkra, Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda
Od 1. minúty do celej 1. hodiny
0,40 €
Za každú začatú hodinu po 1.hodine
+ 0,50 €
ŤZP, ŤZPS
0,20 €/ 2 hodiny
b/ Ul. Bernolákova
Od 1. minúty do celej 1. hodiny
Za každú začatú hodinu po 1.hodine
ŤZP, ŤZPS

0,30 €
+ 0,40 €
0,20 €/ 2 hodiny

Karty – nákup, predĺženie
Papierová parkovacia karta – mesačná
Papierová parkovacia karta – polročná
Papierová parkovacia karta – ročná

28,00 €
168,00 €
336,00 €

Ing. Peter Baláž
primátor mesta

