
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. ...../2020 na svojom ...... zasadnutí dňa 

.......... 2020 podľa  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov ustanovuje: 

 

Čl. I 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku prijaté 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1037/2006, v znení zmien a doplnkov 

prijatých uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1152/2006,  83/2007, 546/2008, 

737/2009, 789/2009, 329/2012, 380/2013, 447/2012, 551/2013, č. 640/2013, č. 18/2015 č. 

368/2016 a uznesenia č. 329/2019 sa mení takto: 

 

1. § 3 znie: 

„§3 

 

Pojem verejné priestranstvo používaný pre účely tohto nariadenia je definovaný 

v osobitnom predpise.
1a

)“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 1a znie: 

„1. §2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“ 

 

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 5 a ruší sa poznámka pod čiarou č. 1 

 

3. § 9 sa vypúšťa. 

 

4. § 12 sa vypúšťa. 

 

5. § 12a znie: 

 

„§ 12a 

Zákaz fajčenia aj na iných verejne prístupných miestach 

 

Zákaz fajčenia tabakových výrobkov ustanovuje osobitný predpis
6a

). Fajčenie 

tabakových výrobkov sa ďalej zakazuje do vzdialenosti 10 metrov od vestibulu železničnej 

stanice a autobusovej stanice.“  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 6b sa vypúšťa. 

 

 

Čl. II. 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku, schváleného 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1037/2006 ako vyplýva zo zmien 

a doplnení vykonaných uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1152/2006, č. 
83/2007, č. 546/2008, č. 737/2009, č. 789/2009, č. 329/2012, č. 380/2013, č. 447/2012, č. 

551/2013, č. 640/2013, č. 18/2015, č. 368/2016, č. 329/2019  a tohto uznesenia. 

 

 



Čl. III 

Účinnosť 

 

     Táto zmena nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.  

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

 primátor mesta Košice 

 

                                                                   

 

Zverejnené na pripomienkovanie:  4. 6. 2020 
Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

 


