
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 § 36 zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva 

prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 627/2004, ako vyplýva zo zmien 

a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 634/2004, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 930/2005, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 1236/2006, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 365/2007, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 495/2008, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 736/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 444/2012, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1217/2018, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 202/2019, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 400/2020 a uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 563/2021 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 1 ods. 1 písmeno l) znie: 

„l) umiestnenie motorového vozidla na verejnom priestranstve, ak motorové vozidlo bolo 

vyradené dočasne alebo trvalo z evidencie vozidiel alebo je inak nespôsobilé na prevádzku 

v cestnej premávke podľa osobitného právneho predpisu1aaa), najmä nemá platnú technickú 

kontrolu pravidelnú alebo platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha 

(ďalej len „nespôsobilé vozidlo“). 

 

2. V § 1 ods. 3 sa slová „osobitné nariadenie mesta“ nahrádzajú slovami „nariadenie mesta 

vydané podľa osobitného právneho predpisu“. 

 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 1) sa slová „§ 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike 

a o zmene“ nahrádzajú slovami „§ 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení“. 

 

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa) znie: 

„
1aa)

 Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov.“. 

 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa) znie: 

„
1aaa)

  § 45 ods. 2 a § 46 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

 

6. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „stavieb verejnoprospešných inštitúcií“ nahrádzajú slovami 

„verejnoprospešných stavieb“. 

 

7. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „orgány štátnej správy a iné inštitúcie štátnej správy“ nahrádzajú 

slovami „okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom“. 

 

8. V § 3 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie: 

„f) orgány verejnej správy a iné inštitúcie verejnej správy s výnimkou užívania trvalého 

parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska,“. 



Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g). 

 

9. V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2. 

 

10. V § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

„(3) Daň z verejného priestranstva sa tiež neplatí za umiestnenie nespôsobilého vozidla 

na verejnom priestranstve, a to po dobu, kým márne neuplynie 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

správcu verejného priestranstva alebo iného oprávneného subjektu na odstránenie 

nespôsobilého vozidla z verejného priestranstva držiteľovi nespôsobilého vozidla. 

Za odstránenie nespôsobilého vozidla z verejného priestranstva sa nepovažuje jeho presunutie 

z jedného miesta verejného priestranstva na iné miesto verejného priestranstva.“. 

 

11. V § 5 ods. 2 písmeno l) znie: 

„l) umiestnenie nespôsobilého vozidla na verejnom priestranstve, pričom základ dane sa určí 

podľa pôdorysu nespôsobilého vozidla, 

1. 0,75 eura, ak je nespôsobilé vozidlo umiestnené v zóne plateného parkovania podľa 

osobitného všeobecne záväzného nariadenia mesta1a), 

2. 0,50 eura v mestských častiach Staré Mesto, Západ, Sever, Juh, Jazero, Sídlisko KVP, 

Dargovských hrdinov a Sídlisko Ťahanovce, okrem územia podľa predchádzajúceho 

bodu, 

3. 0,25 eura na ostatnom území mesta.“. 

 

12. V § 5 odsek 3 znie: 

„(3) Sadzba dane z verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň je: 

a) 0,420 eura na parkovacích plochách v centrálnej časti mesta, 

b) 0,320 eura na parkovacích plochách, ktoré patria do zóny plateného parkovania podľa 

osobitného všeobecne záväzného nariadenia mesta1a), mimo centrálnej časti mesta, 

c) 0,220 eura na ostatnom území mesta mimo zóny plateného parkovania podľa osobitného 

všeobecne záväzného nariadenia mesta1a). 

Základ dane pri užívaní verejného priestranstva podľa predchádzajúcej vety sa určí podľa 

veľkosti parkovacej plochy.“. 

 

13. Za § 5 sa vkladá nový § 6, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 6 

Zníženie dane 

 

(1) Daň z verejného priestranstva za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie 

vozidlá, ktoré prepravuje osobu, ktorá je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S (ťažko zdravotne 

postihnutý a ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom) a ktoré je vybavené príslušným 

označením, sa zníži o 97 %. 

 

(2) Daň z verejného priestranstva za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie 

vozidlá mimo stráženého parkoviska sa pre orgány štátnej správy a iné inštitúcie štátnej správy 

zníži o 65 %.“. 

 



14. Za § 10c sa vkladá nový § 10d, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 10d 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2022 

 

(1) V období od 1. februára 2022 do 31. decembra 2023 je užívanie verejného priestranstva 

na trvalé parkovanie vozidla, ktoré prepravuje osobu, ktorá je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S 

(ťažko zdravotne postihnutý a ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom) a ktoré je vybavené 

príslušným označením okrem centrálnej časti mesta, oslobodené od dane z verejného 

priestranstva. 

 

(2) V období od 1. februára 2022 do 31. decembra 2023 sa sadzba dane za užívanie 

verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska určí podľa 

nariadenia účinného do 31. januára 2022, ak ďalej nie je uvedené inak. 

 

(3) Sadzba dane z verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska pre orgány štátnej správy a iné inštitúcie štátnej správy za každý aj začatý m2 

a každý aj začatý deň je 

a) 0,02 eura v období od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022, 

b) 0,05 eura v roku 2023. 

 

(4) Sadzba dane z verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 

umiestnenia nespôsobilého vozidla na verejnom priestranstve, pričom základ dane sa určí 

podľa pôdorysu nespôsobilého vozidla, je 0,20 € v období od 1. februára 2022 do 31. decembra 

2022.“. 

 

Čl. II 

 

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

nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva prijatého uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 627/2004, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 634/2004, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 930/2005, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1236/2006, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 365/2007, uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach č. 495/2008, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 736/2009, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 444/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 1217/2018, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 202/2019, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 400/2020, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 563/2021 a týmto uznesením. 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Táto zmena nadobúda účinnosť 1. februára 2022. 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

 primátora mesta Košice 



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

predpisov: 25. 11. 2021 


