
 

 

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

podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  § 10 ods. 3 

písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 6a zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území mesta Košice prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 157/2015, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 574/2016, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1137/2018, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1216/2018 a uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 16/2019 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 2 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „V zóne plateného parkovania 

možno zriadiť aj ďalšie závorové parkoviská, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1.“. 

 

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

 „(6) Na parkovanie na odstavenom závorovom parkovisku sa nepoužijú ustanovenia tohto 

nariadenia, ktoré sa vzťahujú na závorové parkoviská, ak výslovne nie je uvedené inak. 

Na účely tohto nariadenia sa odstaveným závorovým parkoviskom rozumie také závorové 

parkovisko, na ktorom dočasne nie je parkovanie obmedzené príslušnými technickými 

prostriedkami (závorovou) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý by zabránil výjazdu 

motorového vozidla z parkoviska bez úhrady parkovného. Mesto zverejní zoznam odstavených 

závorových parkovísk na svojom webovom sídle.“. 

 

3. V § 5 ods. 3 písm. b) sa za slovom „zakúpením“ vypúšťa slovo „elektronického“. 

 

4. § 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

 „(7) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť možnosť úhrady aspoň jedným zo spôsobov 

uvedených v odseku 3 písm. a) alebo b).“. 

 

5. § 7 vrátane nadpisu znie: 

„§ 7 

Parkovací lístok 

 

(1) Parkovací lístok umožňuje počas jeho doby platnosti dočasné parkovanie motorového 

vozidla s EČV, ktoré je uvedené na parkovacom lístku alebo v doručenom elektronickom 

parkovacom lístku (§ 6 ods. 3). 

 

(2) Parkovací lístok zakúpený 

a) pre tarifné pásmo 1 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 1, 2, 3 a 4, 

b) pre tarifné pásmo 2 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 2, 3 a 4, 

c) pre tarifné pásmo 3 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 3 a 4, 

d) pre tarifné pásmo 4 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 4. 

 

(3) Parkovací lístok sa nevzťahuje na parkovanie na závorovom parkovisku 

a na vyhradenom parkovacom mieste.“. 



 

 

 

6. V § 8c ods. 11 sa za druhú vetu vkladá veta, ktorá znie: „Výnimočne možno vo vzťahu k jednej 

obytnej jednotke vydať súbežne jednu rezidentskú parkovaciu kartu podľa odseku 4, ak 

oprávnená osoba je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, a jednu 

rezidentskú parkovaciu kartu podľa odseku 6.“. 

 

7. V § 8d sa odsek 4 dopĺňa vetou, ktorá znie: „Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť parkovaciu 

kartu, ak došlo k porušeniu podmienok potrebných na vydanie parkovacej karty.“. 

 

8. V § 11b sa vypúšťajú odseky 6 a 7. 

 

9. V § 11c ods. 4 posledná veta znie: „Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok v lehote podľa 

predchádzajúcej vety, prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť parkovaciu kartu; prevádzkovateľ 

vždy zruší parkovaciu kartu, ak žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok ani po doručení 

opakovanej výzvy.“. 

 

10. V § 11c ods. 5 sa posledná veta dopĺňa čiarkou a slovami „alebo tak, že sa predĺži platnosť 

novej parkovacej karty o dobu súbehu platnosti pôvodnej parkovacej karty a platnosti novej 

parkovacej karty“. 

 

11. Za § 11c sa vkladá nový § 11d, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 11d 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2019 
 

(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa použijú aj na úpravu vzťahov medzi prevádzkovateľom 

a držiteľmi parkovacích kariet, ktoré vznikli pred 1. májom 2019, ak je to pre držiteľov 

parkovacích kariet priaznivejšie. 

 

(2) Ak prevádzkovateľ dočasne z technických dôvodov neurčí príslušné ulice 

na rezidentskej parkovacej karte v centrálnej mestskej zóne (§ 8b ods. 1) a na osobitnej 

rezidentskej parkovacej karte v centrálnej mestskej zóne [§ 8b ods. 3 písm. a)], držiteľ tejto 

parkovacej karty je dočasne oprávnený parkovať aj na inom parkovacom mieste v centrálnej 

mestskej zóne s výnimkou parkoviska na Staničnom námestí za predpokladu, že bez vlastného 

zavinenia nemôže parkovať na ulici trvalého pobytu rezidenta.“. 

 

 

Čl. II 

 

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 

mesta Košice, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2015, ako 

vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 574/2016, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1137/2018, uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 1216/2018, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 16/2019 a týmto uznesením. 



 

 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019. 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

 primátor mesta Košice 

 

 

 

 

 

Zverejnené v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov: 27. 3. 2019 


