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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: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. ....... 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území mesta Košice 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (ďalej len „nariadenie“) upravuje najmä 

a) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“) na území mesta 

Košice na určených úsekoch miestnych ciest v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej 

z použitého dopravného značenia v zóne regulovaného parkovania (ďalej len „zóna“),  

b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest v zóne a základné úlohy prevádzkovateľa 

parkovacích miest v zóne (ďalej len „prevádzkovateľ“), 

c) výšku úhrady za dočasné parkovanie vozidiel (ďalej len „úhrada“), 

d) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady, 

e) oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, 

f) niektoré náležitosti prevádzkového poriadku parkovania v zóne (ďalej len „prevádzkový 

poriadok“). 

 

(2) Dočasné parkovanie vozidiel v zóne počas vymedzenej doby je prípustné len za úhradu, ak 

nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

§ 2 

Základné princípy regulácie parkovania 

 

(1) Pri určovaní podmienok dočasného parkovania podľa nariadenia sa zohľadňujú strategické 

dokumenty schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“). 

 

(2) Každý, kto splní podmienky podľa nariadenia, má nárok na zakúpenie parkovacej karty, ktorá 

umožňuje parkovanie v zóne. 

 

(3) Parkovacia karta ani parkovací lístok nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta 

pre konkrétne vozidlo. Prevádzkovateľ negarantuje držiteľovi parkovacej karty alebo parkovacieho 

lístka voľné parkovacie miesto v zóne. 

 

(4) Pri určovaní výšky úhrady za dočasné parkovanie a špecifikácii okruhu oprávnených osôb sa 

prihliada na povahu lokality, najmä so zreteľom na primeranú ochranu parkovania rezidentov 

a krátkodobého parkovania návštevníkov. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa vymedziť 

parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené výlučne pre rezidentov. 
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(5) Pri určovaní pravidiel pre vydávanie parkovacích kariet sa uprednostňuje: 

a) parkovanie fyzických osôb s trvalým pobytom v byte, najmä ak ide o vydanie v poradí prvej 

rezidentskej parkovacej karty (ďalej len „rezidentská karta“) na byt, 

b) užívanie vozidla na súkromné účely, najmä ak žiadateľ o vydanie parkovacej karty je držiteľom 

vozidla, 

c) vydávanie parkovacích kariet pre osoby s trvalým pobytom v byte, ktorý sa nachádza v dome, 

ku ktorému nie je pričlenený konkrétne určený okruh parkovacích miest. 

 

(6) Pri určovaní pravidiel pre vydávanie ostatných parkovacích kariet možno s prihliadnutím 

na dopravné pomery ustanoviť, že nárok na vydanie parkovacej karty je len v obmedzenom rozsahu, 

len po splnení sprísnených podmienok, alebo nie je daný vôbec. V nariadení možno obmedziť 

vydávanie parkovacích kariet pre osoby s užívacím právom k novostavbe, ktorá bola postavená 

s vlastnými parkovacími plochami, ak je to nevyhnutné so zreteľom na ochranu oprávnených 

záujmov pôvodných rezidentov. 

 

(7) Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v nariadení upraviť reguláciu parkovania v zóne. 

Ak zmena pravidiel regulácie má podstatný vplyv na rozsah oprávnení vyplývajúcich z parkovacej 

karty vydanej pred účinnosťou zmeny pravidiel, držiteľ parkovacej karty má za podmienok 

ustanovených v nariadení nárok na zrušenie parkovacej karty a vrátenie pomernej časti ceny 

parkovacej karty zodpovedajúcej časovo nespotrebovanej časti úhrady bez povinnosti zaplatenia 

administratívneho poplatku. 

 

(8) S prihliadnutím na dopravné pomery môže prevádzkovateľ v nariadení určiť pre jednotlivé 

lokality rôzne pravidlá regulácie parkovania. 

 

§ 3 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

 

(1) Prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne podľa tohto nariadenia je mesto Košice (ďalej 

len „mesto“). 

 

(2) Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať dopravno-regulačný systém elektronickej 

registrácie vozidiel za účelom dohľadu nad parkovaním a vyhodnocovania aktuálnej dopravnej 

situácie v zóne. 

 

§ 4 

Vymedzenie pojmov 

 

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

a) miestnou cestou miestna cesta vo vlastníctve mesta, 

b) dočasným parkovaním dočasné parkovanie vozidiel na miestnych cestách v zóne, 

c) parkovacím miestom parkovacie miesto určené na dočasné parkovanie, 

d) rezidentom osoba, ktorá je držiteľom rezidentskej karty; ak to vyplýva z povahy príslušného 

ustanovenia, rezidentom je tiež osoba, ktorá má nárok na vydanie rezidentskej karty, 

e) abonentom osoba, ktorá je držiteľom abonentnej parkovacej karty (ďalej len „abonentná karta“) ; 

ak to vyplýva z povahy príslušného ustanovenia, abonentom je tiež osoba, ktorá má nárok 

na vydanie abonentnej karty, 

f) jedným rokom doba v trvaní 365 dní, 

g) nulovým parkovacím lístkom parkovací lístok v cene 0,00 €, 
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h) bytom byt,1) rodinný dom2) alebo iná nehnuteľnosť, ktorá je svojím účelom určená na dlhodobé 

bývanie; bytom nie je ubytovacie zariadenie (napríklad ubytovňa, internát, hotel), apartmán, 

nebytový priestor alebo iná obdobná časť nehnuteľnosti, a to ani vtedy, ak je funkčne uspôsobená 

na bývanie, 

i) vlastníkom bytu 

1. výlučný vlastník bytu, 

2. spoluvlastník bytu, ktorý je oprávnený rozhodovať o hospodárení s bytom, najmä z dôvodu, že 

disponuje väčšinovým spoluvlastníckym podielom na spoločnej veci alebo z dôvodu získania 

predchádzajúceho súhlasu ostatných spoluvlastníkov, ktorých veľkosť spoluvlastníckych 

podielov v súčte spolu s veľkosťou jeho vlastného spoluvlastníckeho podielu predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu pri rozhodovaní o spoločnej veci, 

3. nájomca bytu, ak ide o nájom družstevného bytu alebo nájom bytu vo vlastníctve mesta, 

4. každý z manželov, ak je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo v spoločnom 

nájme manželov, ak ide o nájom podľa bodu 3, 

5. ďalšia osoba určená v prevádzkovom poriadku, ktorá je v obdobnom postavení, ako osoby 

uvedené v bodoch 1 až 4, ak by sa s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu javilo 

zotrvanie na okruhu osôb uvedených v bodoch 1 až 4 ako neprimerane prísne, 

j) nájomcom bytu 

1. osoba, ktorá má v nájme byt, ak prenajímateľ bytu ako daňovník si splnil registračnú povinnosť 

podľa osobitného predpisu3), 

2. ďalšia osoba určená v prevádzkovom poriadku, ktorá je v obdobnom postavení, ako osoba 

uvedená v bode 1, ak by sa s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu javilo zotrvanie 

na okruhu osôb uvedených v bode 1 ako neprimerane prísne; 

nájomcom bytu nie je osoba, ktorá sa podľa tohto nariadenia považuje za vlastníka bytu, 

k) trvalým pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky4) a pobyt cudzinca na území 

Slovenskej republiky,5) 

l) všeobecným vyhradeným parkovacím miestom pre osoby ŤZP parkovacie miesto vyhradené 

pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nie sú vyhradené pre konkrétnu osobu, 

m) konkrétnym vyhradeným parkovacím miestom parkovacie miesto vyhradené pre konkrétnu osobu, 

a to bez ohľadu na použité dopravné značenie, 

n) závorovým parkoviskom parkovisko zabezpečené závorovým parkovacím systémom, ktorý bráni 

výjazdu vozidla z parkoviska bez zaplatenia úhrady, 

o) odstaveným závorovým parkoviskom parkovisko, na ktorom dočasne nie je parkovanie 

obmedzené príslušnými technickými prostriedkami (závorou) alebo iným vhodným spôsobom, 

ktorý by zabránil výjazdu vozidla z parkoviska bez zaplatenia úhrady, 

p) závažným zdravotným postihnutím dolných končatín ťažké zdravotné postihnutie, ak miera 

funkčnej poruchy z dôvodu zdravotného postihnutia dolných končatín je vyššia ako 50 %6) alebo 

miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti z dôvodu zdravotného postihnutia dolných končatín 

je vyššia ako 50 %,7) 

q) užívaním vozidla na súkromné účely, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, 

1. užívanie vozidla vlastníkom vozidla alebo jeho držiteľom, vrátane evidencie vozidla na živnosť 

fyzickej osoby,  

2. užívanie vozidla osobou, ktorá je manželom osoby uvedenej v bode 1, 

 
1) § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov. 
2) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3) § 5 ods. 3 zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
4) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. 
5) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
6) Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
7) Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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3. užívanie vozidla zamestnávateľa na súkromné účely, 

4. užívanie vozidla členom orgánu právnickej osoby (napríklad členom štatutárneho orgánu alebo 

dozorného orgánu), ak užíva vozidlo tejto právnickej osoby, na súkromné účely, 

5. užívanie vozidla fyzickou osobou na základe nájmu (alebo iného obdobného právneho vzťahu) 

vozidla od podnikateľa, ktorý má v predmete podnikania prenajímanie (požičiavanie) vozidiel 

alebo hnuteľných vecí (najmä autopožičovňa), ak zo zmluvného vzťahu vyplýva oprávnenie 

užívať vozidlo na súkromné účely, 

6. užívanie vozidla iným obdobným spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku, ak by sa 

s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu javilo zotrvanie na okruhu prípadov 

uvedených v bodoch 1 až 5 ako neprimerane prísne. 

r) užívaním vozidla na vlastné účely, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, 

1. užívanie vozidla vlastníkom vozidla alebo jeho držiteľom,  

2. užívanie vozidla fyzickou osobou na základe nájmu (alebo iného obdobného právneho vzťahu) 

vozidla od podnikateľa, ktorý má v predmete podnikania prenajímanie (požičiavanie) vozidiel 

alebo hnuteľných vecí (najmä autopožičovňa), ak zo zmluvného vzťahu vyplýva oprávnenie 

užívať vozidlo na súkromné účely, 

3. užívanie vozidla iným obdobným spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku, ak by sa 

s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu javilo zotrvanie na okruhu prípadov 

uvedených v bodoch 1 a 2 ako neprimerane prísne. 

s) odkázanosťou na poskytovanie dennej starostlivosti zo strany tretích osôb stav, ak 

1. dotknutá osoba je odkázaná na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby alebo 

na poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári podľa osobitného predpisu8), 

2. dotknutej osobe bol priznaný peňažný príspevok na opatrovanie osoby podľa osobitného 

predpisu,9) alebo 

3. ide o ďalšie osoby určené v prevádzkovom poriadku, ak by sa s prihliadnutím na okolnosti 

konkrétneho prípadu javilo zotrvanie na okruhu osôb uvedených v bodoch 1 až 2 ako 

neprimerane prísne. 

t) opatrovanou osobou osoba, ktorá dovŕšila vek 80 rokov alebo je odkázaná na poskytovanie dennej 

starostlivosti zo strany tretích osôb, 

u) miesto výkonu práce miesto výkonu práce (najmä pracovisko) vyznačené v pracovnej zmluve 

alebo v inej dohody o pracovnoprávnom vzťahu. 

 

(2) Za súbežné vydanie viacerých parkovacích kariet sa považuje vydanie parkovacích kariet, 

ktorých doba platnosti sa prelína v trvaní aspoň jeden deň. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ZÓNA 

 

§ 5 

Vymedzenie zóny 

 

(1) Zónu tvoria 

a) úseky miestnych ciest určené na dočasné parkovanie, ktoré sú zaradené do väčších ucelených 

lokalít (ďalej len „lokalita“), 

b) úseky miestnych ciest určené na dočasné parkovanie, ktoré nie sú zaradené do väčších ucelených 

lokalít (ďalej len „osobitné parkovisko“). 

 

 
8) § 40 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
9) § 19 ods. 1 písm. n) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(2) Lokality sa so zreteľom na ustanovené pravidlá regulácie členia nasledovne: 

a) centrálna mestská zóna (lokalita typu A), 

b) rezidentské lokality, ktoré sa ďalej členia na: 

1. rezidentské lokality typu B, ktoré sa označujú kódom pozostávajúcim z písmena B 

a príslušného čísla (napríklad B1, B2, atď.), 

2. rezidentské lokality typu C, ktoré sa označujú kódom pozostávajúcim z písmena C 

a príslušného čísla (napríklad C1, C2, atď.). 

 

(3) Podrobné vymedzenie zóny, vrátane jednotlivých lokalít a osobitných parkovísk a ich 

grafického zobrazenia, je uvedené v prílohe č. 1. Niektoré úseky miestnych ciest môžu byť súčasťou 

viacerých lokalít (ďalej len „zdieľaná časť lokality“). V prípade zdieľanej časti lokality je pre účely 

vydania parkovacej karty v prílohe č. 1 uvedené priradenie niektorých hraničných adries 

ku konkrétnej lokalite. Súčasťou lokality môžu byť aj ulice, na ktorých sa úhrada za dočasné 

parkovanie neplatí. 

 

(4) Zóna je označená príslušnými dopravnými značkami10) tak, aby parkovanie v zóne bolo 

prípustné na parkovacích miestach a na parkoviskách v súlade s týmto nariadením. 

 

(5) Za súčasť zóny sa nepovažujú úseky miestnych ciest, vo vzťahu ku ktorým príslušný správny 

orgán povolil zvláštne užívanie,11) a to počas povolenej doby zvláštneho užívania pozemnej 

komunikácie. 

 

§ 6 

Základné členenie parkovacích miest 

 

(1) Parkovacie miesta sa členia na: 

a) rezidentské parkovacie miesta, 

b) zmiešané parkovacie miesta, 

c) návštevnícke parkovacie miesta. 

 

(2) Na rezidentských parkovacích miestach sú počas doby spoplatnenia oprávnení parkovať 

rezidenti a abonenti alebo len výlučne rezidenti. Na niektorých rezidentských parkovacích miestach 

môžu počas doby spoplatnenia parkovať aj osoby s platným parkovacím lístkom v obmedzenom 

rozsahu ustanovenom podľa tohto nariadenia. 

 

(3) Na zmiešaných parkovacích miestach sú počas doby spoplatnenia oprávnení parkovať 

rezidenti, abonenti a osoby s platným parkovacím lístkom. Prevádzkovateľ je oprávnený 

v prevádzkovom poriadku vyčleniť časť zmiešaných parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne, 

ktoré sú v určitej dobe vyhradené len pre rezidentov. 

 

(4) Na návštevníckych parkovacích miestach sú počas doby spoplatnenia oprávnené parkovať len 

osoby s platným parkovacím lístkom. S prihliadnutím na dopravné pomery môže prevádzkovateľ 

v prevádzkovom poriadku určiť, že na niektorých návštevníckych parkovacích miestach môžu 

parkovať aj rezidenti, abonenti alebo držitelia ostatných parkovacích lístkov; prevádzkovateľ je však 

oprávnený obmedziť parkovanie takýchto osôb len na určitú časť dňa. 

 

(5) Základné rozdelenie parkovacích miest podľa odseku 1 v jednotlivej lokalite je určené 

v závislosti od príslušného tarifného pásma (§ 7) v prílohe č. 1 nariadenia. 

 

 
10) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2019 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších 

predpisov. 
11) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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(6) V prevádzkovom poriadku sa určí, ktoré parkoviská sú závorovými parkoviskami; 

prevádzkovateľ zverejňuje zoznam závorových parkovísk na svojom webovom sídle. 

 

§ 7 

Tarifné pásma 

 

(1) Parkovacie miesta sa za účelom určenia výšky úhrady rozdeľujú do tarifných pásiem. 

 

(2) Základné tarifné pásma sú: 

a) tarifné pásmo A1, 

b) tarifné pásmo A2, 

c) tarifné pásmo B a BN, 

d) tarifné pásmo C a CN, 

e) tarifné pásmo N. 

 

(3) Do tarifného pásma A1 a A2 patria zmiešané parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne. 

Rezidentské parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne, na ktorých môžu parkovať len rezidenti, 

nepatria do žiadneho tarifného pásma. 

 

(4) Do tarifného pásma B patria všetky rezidentské parkovacie miesta v rezidentskej lokalite 

typu B. Do tarifného pásma BN patria všetky zmiešané parkovacie miesta v rezidentskej lokalite 

typu B. Tarifné pásmo BN sa považuje za súčasť tarifného pásma B. 

 

(5) Do tarifného pásma C patria všetky rezidentské parkovacie miesta v rezidentskej lokalite 

typu C. Do tarifného pásma CN patria všetky zmiešané parkovacie miesta v rezidentskej lokalite 

typu C. Tarifné pásmo CN sa považuje za súčasť tarifného pásma C. 

 

(6) Do tarifného pásma N patria návštevnícke parkovacie miesta. Pre niektoré návštevnícke 

parkoviská môže byť zriadené osobitné tarifné pásmo; podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok. 

 

(7) Rozdelenie parkovacích miest do tarifných pásiem je uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

PODMIENKY DOČASNÉHO PARKOVANIA 

 

§ 8 

Všeobecná doba spoplatnenia dočasného parkovania 

 

(1) Všeobecná doba spoplatnenia dočasného parkovania s výnimkou vyhradených parkovacích 

miest sa určuje nasledovne: 

a) rezidentské parkovacie miesta  

a1) v centrálnej mestskej zóne pondelok – nedeľa od 0:00 hod. do 24:00 hod. 

(príslušné parkovacie miesta nepatria do žiadneho 

tarifného pásma, parkovať môžu len rezidenti) 

a2) v rezidentských lokalitách pondelok – nedeľa od 0:00 hod. do 24:00 hod. 

(príslušné parkovacie miesta patria do tarifného pásma 

B okrem BN a do tarifného pásma C okrem CN; mimo 

určenej dennej doby od 16:00 hod. do 7:30 hod. 

nasledujúceho dňa môžu parkovať len rezidenti 

a abonenti) 
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b) zmiešané parkovacie miesta 

b1) tarifné pásmo A1 pondelok – nedeľa od 0:00 hod. do 24:00 hod. 

b2) tarifné pásmo A2 pondelok – nedeľa od 0:00 hod. do 24:00 hod. 

b3) tarifné pásmo BN pondelok – piatok od 7:30 hod. do 18:00 hod. 

b4) tarifné pásmo CN pondelok – piatok od 7:30 hod. do 18:00 hod. 

c) návštevnícke parkovacie miesta pondelok – piatok od 7:30 hod. do 18:00 hod. 

 

(2) Na zmiešaných parkovacích miestach a na návštevníckych parkovacích miestach mimo doby 

spoplatnenia sa úhrada neplatí. 

 

(3) Na zmiešaných parkovacích miestach a na návštevníckych parkovacích miestach sa počas dní 

pracovného pokoja12) úhrada neplatí. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije na zmiešané 

parkovacie miesta zaradené do tarifného pásma A1 a A2. 

 

§ 9 

Osobitná doba spoplatnenia dočasného parkovania 

 

(1) Prevádzkovateľ môže v prevádzkovom poriadku s prihliadnutím na dopravné pomery skrátiť 

všeobecnú dobu spoplatnenia dočasného parkovania na niektorých zmiešaných parkovacích miestach 

zaradených do tarifného pásma A1 a A2, nie však výhodnejšie ako je ustanovená doba spoplatnenia 

na zmiešaných parkoviskách zaradených do tarifného pásma BN [§ 8 ods. 1 písm. b) bod b3), ods. 3 

prvá veta]. 

 

(2) V prevádzkovom poriadku možno tiež ustanoviť, že parkovanie na niektorých návštevníckych 

parkovacích miestach je po určenú dobu bezplatné. Bezplatné parkovanie podľa predchádzajúcej vety 

môže byť podmienené zakúpením nulového elektronického parkovacieho lístku v určenej aplikácii. 

 

§ 10 

Základné podmienky parkovania v zóne 

 

(1) Dočasné parkovanie v zóne sa riadi podmienkami parkovania vyznačenými príslušným 

dopravným značením. 

 

(2) Prevádzkovateľ je s prihliadnutím na dopravné pomery oprávnený v bezprostrednej blízkosti 

materskej školy, základnej školy, zdravotníckeho strediska a zariadenia poskytujúceho sociálne 

služby (ďalej len „poskytovateľ verejnoprospešných služieb“) vyznačiť niekoľko parkovacích miest, 

na ktorých možno bezplatne zastaviť na nevyhnutný čas, ak účel prepravy osôb priamo súvisí 

s hlavným predmetom činnosti poskytovateľa verejnoprospešných služieb (najmä ak ide 

o sprevádzanie maloletého dieťaťa). 

 

(3) Na parkovanie na odstavenom závorovom parkovisku sa použijú ustanovenia tohto 

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

 

 

 
12) § 2 zákona č. 243/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 

predpisov. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ÚHRADA A OSLOBODENIE OD ÚHRADY 

 

§ 11 

Základné ustanovenia o úhrade 

 

(1) Úhrada sa realizuje zakúpením parkovacieho lístka. Za podmienok ustanovených v šiestej 

časti tohto nariadenia možno úhradu realizovať aj zakúpením parkovacej karty. 

 

(2) Výška úhrady realizovaná zakúpením parkovacieho lístka je stanovená v prílohe č. 2. Výška 

úhrady realizovaná zakúpením parkovacej karty je stanovená v prílohe č. 3. Za podmienok 

ustanovených nariadením si môže platiteľ úhrady uplatniť zľavnenú cenu. 

 

(3) Povinnosť zaplatiť úhradu sa vzťahuje na osoby používajúce vozidlá (vodič) dočasne 

zaparkované na miestnych cestách v zóne. V prípade parkovacej karty je platiteľom úhrady žiadateľ. 

Povinnosť obstarať si parkovací lístok alebo parkovaciu kartu trvá aj v prípade, ak je výška úhrady 

určená v nulovej výške. 

 

(4) Ak nie je ustanovené inak, vodič vozidla je povinný zakúpiť parkovací lístok bezprostredne 

po zaparkovaní vozidla. Úhrada musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania počas 

doby spoplatnenia. 

 

(5) Ak prevádzkovateľ vykoná potrebné technické opatrenia, ktorými sa umožní zakúpenie 

parkovacieho lístku s využitím používateľského konta s aktivovaným spôsobom následnej platby 

(ďalej len „spôsob následnej platby“), úhrada sa platí až po skončení parkovania. Podrobnosti využitia 

spôsobu následnej platby prevádzkovateľ upraví v prevádzkovom poriadku. 

  

(6) V prípade dočasného parkovania na závorovom parkovisku sa úhrada platí za čas parkovania 

na parkovisku pred výjazdom z parkoviska. Prevádzkovateľ v prevádzkovom poriadku určí 

a) dobu, počas ktorej možno na závorovom parkovisku zotrvať bezplatne; táto doba nemôže byť 

kratšia ako 15 min., 

b) dobu od zaplatenia úhrady, v ktorej je vodič povinný opustiť závorové parkovisko. 

 

(7) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia, ak ďalej nie je ustanovené 

inak. 

 

(8) Úhrada je viazaná na jedno evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“) a je neprenosná, ak 

ďalej nie je ustanovené inak. 

 

§ 12 

Spôsob úhrady a preukazovanie úhrady 

 

(1) Úhradu možno realizovať najmä nasledovnými spôsobmi: 

a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma 

bezhotovostným spôsobom, 

b) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma hotovostným 

spôsobom, 

c) zakúpením parkovacieho lístka prostredníctvom webovej alebo inej obdobnej aplikácie 

pre mobilné telefóny alebo elektronické zariadenia, inou formou úhrady cez internet alebo 

spôsobom následnej platby (ďalej len „aplikácia“), 

d) zakúpením parkovacieho lístka prostredníctvom SMS platby, 
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e) zaplatením úhrady na závorovom parkovisku, 

f) predplatením parkovacej karty na parkoviská do príslušného tarifného pásma alebo lokality.  

 

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

uvedených v ods. 1 písm. a) až d). 

 

(3) Ak sa v prevádzkovom poriadku neustanoví inak, v prípade úhrady podľa ods. 1 písm. b) 

možno cenu parkovacieho lístka zaplatiť len vo výške celého násobku sumy 0,50 €. 

 

(4) Zakúpenie parkovacieho lístka podľa ods. 1 písm. c) a d) (ďalej len „elektronický parkovací 

lístok) možno podmieniť elektronickou registráciou platiteľa úhrady. Prevádzkovateľom aplikácie 

a SMS platby je spravidla tretia osoba, ktorá je zmluvným partnerom prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ v prevádzkovom poriadku uvedie kompletný zoznam týchto zmluvných partnerov, 

ako aj ďalšie podrobnosti o realizácii úhrady. 

 

(5) Základná časová jednotka pre parkovacie lístky je uvedená v prílohe č. 2. V prípade 

elektronického parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom aplikácie môže prevádzkovateľ 

aplikácie poskytnúť platiteľovi úhrady možnosť určiť si konkrétnu dobu platnosti parkovacieho 

lístka, nie však menej ako 15 minút. Časové obmedzenie podľa predchádzajúcej vety sa nepoužije 

v prípade predĺženia platnosti parkovacieho lístka. 

 

(6) Parkovací lístok nemá listinnú (tlačenú) podobu, ale iba formu elektronického záznamu 

v informačnom systéme prevádzkovateľa. Parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom 

zaregistrovania evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa, o čom 

prevádzkovateľ poskytne platiteľovi úhrady potvrdenie. 

 

(7) Parkovacia karta nemá listinnú (tlačenú) podobu, ale iba formu elektronického záznamu 

v informačnom systéme prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po zakúpení parkovacej karty zaregistruje 

EČV v informačnom systéme prevádzkovateľa; prevádzkovateľ poskytne platiteľovi úhrady 

na základe jeho žiadosti potvrdenie o zakúpení parkovacej karty, a to spravidla emailom. 

 

(8) Potvrdením podľa odsekov 6 a 7 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie parkovacieho 

lístka alebo parkovacej karty sa preukazuje záznamom o registrácii EČV v informačnom systéme 

prevádzkovateľa. Kontrola úhrady sa vykonáva overením EČV v informačnom systéme 

prevádzkovateľa. 

 

(9) Ak výnimočne z technických dôvodov prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť postup podľa 

odsekov 6 alebo 7, v prevádzkovom poriadku sa ustanoví, že parkovací lístok alebo parkovacia karta 

má listinnú podobu. Platiteľ úhrady je povinný umiestniť parkovací lístok alebo parkovaciu kartu 

v listinnej podobe za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane 

parkovacieho lístka alebo parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla, inak sa to 

považuje za nezaplatenie úhrady. Prevádzkovateľ z rovnakých dôvodov môže v prevádzkovom 

poriadku ustanoviť, že na parkovacom lístku v listinnej podobe nemusí byť uvedené EČV. 

 

§ 13 

Všeobecné oslobodenie od úhrady 

 

(1) Od úhrady sú oslobodené: 

a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, 

ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície Košice, 

b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri služobnom 

výkone, 
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c) vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu13) pri služobnom výkone, 

d) služobné vozidlá mesta a služobné vozidlá právnických osôb zriadených mestom alebo založených 

mestom, ak plnia úlohy samosprávy mesta, 

e) jedno určené služobné vozidlo mestskej časti, a ak ide o mestskú časť, na ktorej území sa nachádza 

zóna plateného parkovania, tri určené vozidlá mestskej časti, 

f) ďalšie služobné vozidlá mestskej časti, ak plnia úlohy samosprávy mesta, 

g) vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone. 

 

(2) Vozidlá podľa odseku 1 sú oprávnené dočasne parkovať v celej zóne, okrem závorových 

parkovísk. So súhlasom prevádzkovateľa môžu parkovať aj na závorovom parkovisku. 

 

(3) Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného vozidla alebo 

služobným preukazom vodiča vozidla. Oslobodenie od úhrady podľa ods. 1 písm. c) až f) sa 

preukazuje osobitnou registráciou EČV príslušného vozidla u prevádzkovateľa po úhrade 

administratívneho poplatku uvedeného v prílohe č. 4. Platnosť registrácie je jeden rok. 

 

(4) Od úhrady sú oslobodené aj motorové vozidlá kategórie L, pričom oslobodenie od úhrady 

platí výlučne za predpokladu, že na príslušnom parkovacom mieste v danom momente dočasne 

parkuje iné motorové vozidlo kategórie L, vo vzťahu ku ktorému došlo k úhrade alebo ktoré je 

oslobodené od úhrady z iného dôvodu. 

 

§ 14 

Oslobodenie od úhrady pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

(1) Od úhrady sú oslobodené vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím14) (ďalej len „parkovací preukaz“), pričom oslobodenie od úhrady sa 

vzťahuje na všeobecné vyhradené parkovacie miesta pre osoby ŤZP. 

 

(2) Oslobodenie od úhrady podľa odseku 1 sa neuplatní, ak vozidlo nie je označené parkovacím 

preukazom v súlade s osobitným predpisom14) alebo je označené neoprávnene. 

 

(3) Oslobodenie od úhrady podľa odseku 1 sa neuplatňuje pri dočasnom parkovaní na závorovom 

parkovisku. Prevádzkovateľ môže v prevádzkovom poriadku určiť výnimky z obmedzenia podľa 

predchádzajúcej vety. 

 

 

PIATA ČASŤ 

PARKOVACÍ LÍSTOK 

 

§ 15 

Spoločné ustanovenia o parkovacom lístku 

 

(1) Parkovací lístok umožňuje počas jeho doby platnosti dočasné parkovanie vozidla s EČV, 

vo vzťahu ku ktorému bola zaplatená úhrada. 

 

(2) Parkovací lístok sa nevzťahuje na parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste 

a na závorovom parkovisku. Parkovací lístok tiež neplatí v prípade parkovania na parkovacích 

miestach počas doby, kedy sú tieto parkovacie miesta vyhradené len pre rezidentov. 

 
13) § 42 zákona č. 448/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov. 
14) § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 447/2008 

Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(3) Prevádzkovateľ v prevádzkovom poriadku určí, ktoré typy parkovacích lístkov možno 

zakúpiť len vo forme elektronického parkovacieho lístka. 

 

(4) Držiteľ rezidentskej karty a držiteľ bonusovej parkovacej karty podľa § 35 (ďalej len 

„bonusová karta“) je oprávnený zakúpiť si parkovací lístok so zľavou uvedenou v prílohe č. 2. 

Zľavnený parkovací lístok platí len vo vzťahu k vozidlu, ktorého EČV je priradené k rezidentskej 

karte alebo bonusovej karte. Zľavnený parkovací lístok možno zakúpiť spôsobom uvedeným 

v prevádzkovom poriadku. 

 

§ 16 

Pásmové parkovacie lístky 

 

(1) Parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo A1 (s kódom označenia A1) platí v rozsahu 

a) zmiešaných parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne (patriacich do tarifného pásma A1 

a A2), 

b) zmiešaných parkovacích miest v rezidentských lokalitách (patriacich do tarifného pásma BN 

a CN). 

 

(2) Parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo A2 (s kódom označenia A2) platí v rozsahu 

a) zmiešaných parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne patriacich do tarifného pásma A2, 

b) zmiešaných parkovacích miest v rezidentských lokalitách (patriacich do tarifného pásma BN 

a CN). 

 

(3) Parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo BN (s kódom označenia BN) platí v rozsahu 

zmiešaných parkovacích miest v rezidentských lokalitách (patriacich do tarifného pásma BN a CN). 

 

(4) Parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo CN (s kódom označenia CN) platí v rozsahu 

zmiešaných parkovacích miest v rezidentských lokalitách typu C (patriacich do tarifného pásma CN). 

 

(5) Parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo N (s kódom označenia N) platí v rozsahu 

návštevníckych parkovacích miest v celej zóne (patriacich do tarifného pásma N). V prípade 

návštevníckych parkovacích miest s osobitným tarifným pásmom (§ 7 ods. 6 druhá veta) parkovací 

lístok platí len v rozsahu konkrétne určených návštevníckych parkovacích miest. 

 

(6) V prevádzkovom poriadku možno vymedziť návštevnícke parkovacie miesta, na ktorých 

platia parkovacie lístky zakúpené pre tarifné pásma A1, A2, BN a CN. 

 

§ 17 

Lokalitné parkovacie lístky 

 

(1) Lokalitný parkovací lístok zakúpený pre rezidentskú lokalitu typu B (s kódom označenia B) 

platí v rozsahu 

a) rezidentských parkovacích miest v rezidentskej lokalite typu B (tarifné pásmo B) a v rezidentskej 

lokalite typu C (tarifné pásmo C), a to výlučne počas doby od 7:30 do 16:00 hod., 

b) zmiešaných parkovacích miest v rezidentskej lokalite typu B (tarifné pásmo BN) a v rezidentskej 

lokalite typu C (tarifné pásmo CN). 

 

(2) Lokalitný parkovací lístok zakúpený pre rezidentskej lokalitu typu C (s kódom označenia C) 

platí v rozsahu 

a) rezidentských parkovacích miest v rezidentskej lokalite typu C (tarifné pásmo C), a to výlučne 

počas doby od 7:30 do 16:00 hod., 
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b) zmiešaných parkovacích miest v rezidentskej lokalite typu C (tarifné pásmo CN). 

 

(3) V prevádzkovom poriadku možno vymedziť návštevnícke parkovacie miesta, na ktorých 

platia lokalitné parkovacie lístky. 

 

(4) S lokalitným parkovacím lístkom možno parkovať najviac štyri hodiny denne. 

 

§ 18 

Osobitný parkovací lístok ŤZP 

 

(1) Osobitný parkovací lístok ŤZP umožňuje v celej zóne parkovanie vozidla označeného 

parkovacím preukazom v súlade s osobitným predpisom14), ak ide o prepravu osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 

 

(2) Osobitný parkovací lístok ŤZP neplatí, ak vozidlo nie je označené parkovacím preukazom 

alebo je označené neoprávnene. 

 

(3) Osobitný parkovací lístok ŤZP možno zakúpiť len vo forme elektronického parkovacieho 

lístka spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku. 

 

(4) S osobitným parkovacím lístkom ŤZP možno parkovať najviac dve hodiny denne. 

 

§ 19 

Opatrovateľský parkovací lístok 

 

(1) Opatrovateľský parkovací lístok umožňuje oprávnenej osobe parkovanie vozidla v príslušnej 

rezidentskej lokalite, ak účelom parkovania je poskytnutie dennej starostlivosti opatrovanej osobe, 

za podmienky predchádzajúcej registrácie vozidla u prevádzkovateľa. Vo vzťahu k opatrovanej 

osobe možno zaregistrovať jedno vozidlo. 

 

(2) Prevádzkovateľ na základe žiadosti oprávnenej osoby zaregistruje vozidlo, ak 

a) opatrovaná osoba má trvalý pobyt v byte v príslušnej rezidentskej lokalite, 

b) oprávnená osoba zabezpečuje poskytovanie dennej starostlivosti opatrovanej osobe, a za týmto 

účelom využíva vozidlo, 

c) oprávnená osoba je blízkou osobou15) opatrovanej osoby alebo iným subjektom, ktorý je 

oprávnený poskytovať opatrovanej osobe dennú starostlivosť. 

 

(3) Prevádzkovateľ vykoná registráciu alebo zmenu registrácie podľa odsekov 1 a 2 po úhrade 

administratívneho poplatku uvedeného v prílohe č. 4. Platnosť registrácie je jeden rok. 

 

(4) Opatrovateľský parkovací lístok možno zakúpiť len vo forme elektronického parkovacieho 

lístka spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku. 

 

(5) S opatrovateľským parkovacím lístkom možno parkovať najviac štyri hodiny denne. 

 

 

 
15) § 116 Občianskeho zákonníka. 
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ŠIESTA ČASŤ 

PARKOVACIA KARTA 

 

PRVÁ HLAVA 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PARKOVACÍCH KARTÁCH 

 

§ 20 

Všeobecné ustanovenia o parkovacích kartách 

 

(1) Parkovacia karta umožňuje počas jeho doby platnosti dočasné parkovanie vozidla s EČV, 

vo vzťahu ku ktorému bola zaplatená úhrada, ak ďalej nie je uvedené inak. 

 

(2) Rozsah možnosti dočasného parkovania vozidiel na základe parkovacej karty závisí 

predovšetkým od kategórie a typu parkovacej karty. Parkovacia karta sa nevzťahuje na parkovanie 

na vyhradenom parkovacom mieste a na závorovom parkovisku. 

 

(3) Parkovacie karty sa členia na nasledovné kategórie: 

a) rezidentské karty, 

b) abonentné karty, ktoré sa podľa povahy územnej platnosti delia na pásmové abonentné karty, 

lokalitné abonentné karty a iné abonentné karty, 

c) bonusové karty. 

 

(4) Parkovacia karta sa vydáva s dobou platnosti na jeden rok. V prílohe č. 3 sú uvedené typy 

parkovacích kariet, ktoré možno zakúpiť s dobou platnosti na dobu 180 dní. Pásmovú abonentnú 

kartu (§ 27) možno vydať aj s dobou platnosti na 10 dní. Bonusová karta sa vydáva s dobou platnosti 

na dva roky. 

 

§ 21 

Vydanie parkovacej karty 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá parkovaciu kartu žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky ustanovené týmto 

nariadením. Parkovacia karta môžu byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L 

s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m. 

 

(2) Za účelom vydania parkovacej karty je žiadateľ povinný prevádzkovateľovi poskytnúť 

informácie a preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie parkovacej karty; podrobnosti 

upravuje prevádzkový poriadok. Niektoré skutočnosti uvedené v prevádzkovom poriadku možno 

preukázať aj čestným vyhlásením. 

 

(3) Podmienkou pre nadobudnutie platnosti parkovacej karty je úhrada jej ceny. Žiadateľ si môže 

zvoliť aj neskorší dátum platnosti, najviac však dva mesiace odo dňa zaplatenia. Pre určenie ceny 

parkovacej karty je rozhodujúca cena platná k prvému dňu platnosti parkovacej karty. 

 

(4) Ak je stanovený maximálny počet parkovacích kariet, ktoré môžu byť vydané vo vzťahu 

k tomu istému bytu, platí, že maximálny počet parkovacích kariet sa znižuje o počet konkrétne 

vyhradených parkovacích miest vzťahujúcich sa k žiadateľovi. Konkrétne vyhradené parkovacie 

miesto sa vzťahuje na žiadateľa, ak 

a) sa nachádza v lokalite, ktorá je v územnej pôsobnosti parkovacej karty, alebo sa nachádza 

v pochôdzkovej vzdialenosti do 250 m od bytu, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, a 

b) na vyhradenom parkovacom mieste môže parkovať len vozidlo v užívaní žiadateľa alebo iné 

vozidlo len so súhlasom žiadateľa. 
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(5) V prevádzkovom poriadku sa upraví postup pri vydaní parkovacej karty, ak je sporné 

vlastníctvo bytu alebo vlastníctvo vozidla. 

 

(6) Držiteľ parkovacej karty je povinný prevádzkovateľovi bezodkladne, najneskôr však 

do 30 dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie a platnosť parkovacej 

karty. 

 

§ 22 

Niektoré obmedzenia pri vydávaní parkovacích kariet 

 

(1) Vo vzťahu k jednému bytu nemožno súbežne vydať nasledujúce parkovacie karty: 

a) rezidentská karta (§ 25), 

b) abonentná karta VLASTNÍK (§ 29), 

c) abonentná karta NÁJOMCA (§ 30), 

d) abonentná karta OPATROVANIE (§ 31). 

 

(2) Vo vzťahu k jednému bytu v rezidentskej lokalite možno súbežne vydať jednu rezidentskú 

kartu a abonentnú kartu OPATROVANIE, ak oprávnená osoba je osobou so závažným zdravotným 

postihnutím dolných končatín. 

 

§ 23 

Zmena parkovacej karty 

 

(1) Držiteľ parkovacej karty má nárok na trvalú zmenu údaju o EČV priradeného k parkovacej 

karte. Ak je podmienkou pre vydanie parkovacej karty preukázanie vzťahu k vozidlu, držiteľ musí 

tento vzťah preukázať k vozidlu so zmeneným EČV. Prevádzkovateľ vykoná zmenu údaju o EČV 

po úhrade administratívneho poplatku; prvá zmena je bezplatná. 

 

(2) Držiteľ parkovacej karty s dobou platnosti najmenej na 180 dní má nárok na bezodplatnú 

dočasnú zmenu údaju o EČV priradeného k parkovacej karte, ak nemôže užívať pôvodné vozidlo 

z dôvodu nevyhnutnej servisnej udalosti (najmä škodovej udalosti) alebo iného závažného dôvodu. 

V prípade náhradného vozidla sa podmienka vzťahu držiteľa parkovacej karty k vozidlu považuje 

za splnenú. Počas dočasnej zmeny údaju o EČV sa parkovacia karta nevzťahuje na vozidlo 

s pôvodným EČV. Počas doby platnosti parkovacej karty možno dočasnú zmenu EČV vykonať 

najviac dvakrát, a to súhrnne najviac na dobu 30 dní. 

 

(3) V prevádzkovom poriadku sa upraví postup pri zmene parkovacej karty v prípade úmrtia 

držiteľa parkovacej karty. 

 

§ 24 

Zrušenie platnosti parkovacej karty 

 

(1) Držiteľ parkovacej karty môže požiadať prevádzkovateľa o zrušenie platnosti parkovacej 

karty, a to ku konkrétnemu dátumu. Nemožno požiadať o zrušenie parkovacej karty s dobou platnosti 

kratšej ako 180 dní. 

 

(2) Prevádzkovateľ zruší platnosť parkovacej karty, ak sa zistí, že neboli splnené podmienky 

pre jej vydanie. 

 

(3) Prevádzkovateľ zruší platnosť parkovacej karty, ak došlo k zániku skutočností rozhodujúcich 

pre vydanie a platnosť parkovacej karty. 
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(4) Ak je parkovacia karta viazaná na byt, prevádzkovateľ na základe podnetu vlastníka bytu zruší 

platnosť parkovacej karty, ak držiteľ parkovacej karty nepreukáže predchádzajúci súhlas vlastníka 

bytu s vydaním parkovacej karty. 

 

(5) V prípade zmeny nariadenia je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť platnosť parkovacej karty 

vydanej pred zmenou nariadenia, najmä ak podľa zmeneného nariadenia dôjde k zániku príslušného 

typu parkovacej karty alebo držiteľ parkovacej karty prestane spĺňať podmienky na vydanie 

parkovacej karty. Prevádzkovateľ oznámi držiteľovi parkovacej karty informáciu o zrušení platnosti 

parkovacej karty najmenej 30 dní vopred. 

 

(6) V prípade zrušenia platnosti parkovacej karty prevádzkovateľ na základe žiadosti vráti 

pomernú časť ceny parkovacej karty zodpovedajúcej časovo nespotrebovanej časti úhrady 

po odpočítaní administratívneho poplatku uvedeného v prílohe č. 4 (storno poplatku), ak suma 

na vrátenie bude najmenej tri eurá, ibaže sa v prevádzkovom poriadku upustí od minimálnej sumy 

na vrátenie. V prípade zrušenia platnosti parkovacej karty podľa odsekov 3 až 5 sa administratívny 

poplatok neuplatňuje. V prípade zrušenia platnosti parkovacej karty podľa odseku 5 sa neuplatní ani 

ustanovenie o minimálnej sume na vrátenie. 

 

(7) Držiteľ parkovacej karty nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny parkovacej karty 

v prípade zrušenia platnosti parkovacej karty podľa odseku 2, ak držiteľ parkovacej karty 

pred vydaním parkovacej karty úmyselne poskytol nepravdivé informácie. 

 

DRUHÁ HLAVA 

REZIDENTSKÁ KARTA 

 

§ 25 

Všeobecné ustanovenia o rezidentskej karte 

 

(1) Rezidentská karta umožňuje parkovanie vozidla s EČV, ku ktorému je parkovacia karta 

priradená, na rezidentských parkovacích miestach a zmiešaných parkovacích miestach v lokalite, 

pre ktorú je parkovacia karta vydaná. 

 

(2) Rezidentskú kartu možno vydať len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka bytu, ku ktorému 

má byť priradená parkovacia karta. Žiadateľ preukazuje súhlas vlastníka bytu spravidla čestným 

vyhlásením. 

 

§ 26 

Podmienky pre vydanie rezidentskej karty 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi rezidentskú kartu v prípade splnenia nasledovných 

podmienok: 

a) žiadateľ je fyzickou osobou s trvalým pobytom v byte nachádzajúcom sa v lokalite, pre ktorú má 

byť vydaná parkovacia karta, 

b) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely. 

 

(2) Na jeden byt možno vydať najviac tri rezidentské karty. 

 

(3) V poradí prvá rezidentská karta sa vydá so zľavou uvedenou v prílohe č. 3 žiadateľovi, ktorý 

dovŕšil vek 62 rokov. 

 

(4) V poradí prvá rezidentská karta sa vydá so zľavou uvedenou v prílohe č. 3 žiadateľovi, ktorý 

je 
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a) držiteľom parkovacieho preukazu; táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak 

držiteľom parkovacieho preukazu je blízka osoba15) žiadateľa, ktorej trvalý pobyt sa vzťahuje 

na ten istý byt ako trvalý pobyt žiadateľa, 

b) držiteľom vodičského preukazu. 

 

(5) Rezidentská karta bez ohľadu na poradie sa vydá so zľavou uvedenou v prílohe č. 3 

žiadateľovi, ktorý je 

a) osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, 

b) držiteľom parkovacieho preukazu, 

c) držiteľom vodičského preukazu. 

 

TRETIA HLAVA 

ABONENTNÁ KARTA 

 

§ 27 

Pásmové abonentné karty 

 

(1) Pásmové abonentné karty sa delia na nasledovné typy: A1, A2, BN a CN. 

 

(2) Abonentná karta 

a) typu A1 platí v rovnakom územnom rozsahu ako parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo A1, 

b) typu A2 platí v rovnakom územnom rozsahu ako parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo A2, 

c) typu BN platí v rovnakom územnom rozsahu ako parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo BN, 

d) typu CN platí v rovnakom územnom rozsahu ako parkovací lístok zakúpený pre tarifné pásmo CN. 

 

(3) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi pásmovú abonentnú kartu so zľavou uvedenou v prílohe 

č. 3, ak ide o abonentnú kartu s dobou platnosti najmenej 180 dní, v prípade splnenia podmienok 

uvedených v odsekoch 4 a 5. 

 

(4) Ak je žiadateľom o vydanie parkovacej karty podľa odseku 3 fyzická osoba, ktorá nie je 

podnikateľom, musí splniť nasledovné podmienky: 

a) žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta alebo je vlastníkom nehnuteľnosti 

1. v centrálnej mestskej zóne, ak ide o abonentnú kartu typu A1 a A2, 

2. v centrálnej mestskej zóne alebo rezidentskej lokalite typu B, ak ide o abonentnú kartu 

typu BN, 

3. v rezidentskej lokalite typu B alebo typu C, ak ide o abonentnú kartu typu CN, 

b) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely, 

 

(5) Ak je žiadateľom o vydanie parkovacej karty podľa odseku 3 právnická osoba alebo fyzická 

osoba – podnikateľ, musí splniť nasledovné podmienky: 

a) žiadateľ má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň 

1. v centrálnej mestskej zóne, ak ide o abonentnú kartu typu A1 a A2, 

2. v centrálnej mestskej zóne alebo rezidentskej lokalite typu B, ak ide o abonentnú kartu 

typu BN, 

3. v rezidentskej lokalite typu B alebo typu C, ak ide o abonentnú kartu typu CN, 

b) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na vlastné účely. 

 

(6) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi jednu abonentnú kartu typu CN so zľavou uvedenou 

v prílohe č. 3 v prípade splnenia nasledovných podmienok: 

a) žiadateľ je fyzickou osobou s trvalým pobytom na území mesta, 

b) žiadateľ dovŕšil vek 70 rokov, 
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c) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely, 

d) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu. 

 

§ 28 

Spoločné ustanovenia o lokalitných abonentných kartách 

 

(1) Lokalitná abonentná karta umožňuje parkovanie vozidla s EČV, ku ktorému je parkovacia 

karta priradená, na rezidentských parkovacích miestach a zmiešaných parkovacích miestach 

v lokalite, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. Lokalitnú abonentnú kartu možno vydať len 

pre rezidentskú lokalitu. 

 

(2) Lokalitné abonentné karty sa delia na nasledovné typy: VLASTNÍK, NÁJOMCA, 

OPATROVANIE, PRACUJÚCI ŤZP-DK a PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ. 

 

(3) Lokalitnú abonentnú kartu s výnimkou abonentnej karty PRACUJÚCI ŤZP-DK možno vydať 

len pre rezidentskú lokalitu. 

 

(4) Abonentnú kartu NÁJOMCA a OPATROVANIE možno vydať len s predchádzajúcim 

súhlasom vlastníka bytu, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta. Žiadateľ preukazuje súhlas 

vlastníka bytu spravidla čestným vyhlásením. 

 

§ 29 

Podmienky pre vydanie abonentnej karty VLASTNÍK 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi abonentnú kartu VLASTNÍK v prípade splnenia 

nasledovných podmienok: 

a) žiadateľ je fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom bytu nachádzajúcom sa v lokalite, pre ktorú má 

byť vydaná parkovacia karta, 

b) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely. 

 

(2) Na jeden byt možno vydať jednu abonentnú kartu podľa odseku 1. 

 

(3) Abonentná karta podľa odseku 1 sa vydá so zľavou uvedenou v prílohe č. 3 žiadateľovi, ktorý 

má trvalý pobyt na území mesta. 

 

§ 30 

Podmienky pre vydanie abonentnej karty NÁJOMCA 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi abonentnú kartu NÁJOMCA v prípade splnenia 

nasledovných podmienok: 

a) žiadateľ je fyzickou osobou, ktorá je nájomcom bytu nachádzajúcom sa v lokalite, pre ktorú má 

byť vydaná parkovacia karta, 

b) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely. 

 

(2) Na jeden byt možno vydať jednu abonentnú kartu podľa odseku 1. 

 

(3) Abonentná karta podľa odseku 1 sa vydá so zľavou uvedenou v prílohe č. 3 žiadateľovi, ktorý 

má trvalý pobyt na území mesta. 
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§ 31 

Podmienky pre vydanie abonentnej karty OPATROVANIE 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi, ktorý je opatrovanou osobou, abonentnú kartu podľa 

odseku 1 v prípade splnenia nasledovných podmienok: 

a) opatrovaná osoba má trvalý pobyt v byte nachádzajúcom sa v lokalite, pre ktorú má byť vydaná 

parkovacia karta, 

b) oprávnená osoba zabezpečuje poskytovanie dennej starostlivosti opatrovanej osobe, a za týmto 

účelom využíva vozidlo, ku ktorému je priradená parkovacia karta, 

c) oprávnená osoba je blízkou osobou15) opatrovanej osoby alebo iným subjektom, ktorý je 

oprávnený poskytovať opatrovanej osobe dennú starostlivosť. 

 

(2) Na jeden byt možno vydať jednu abonentnú kartu podľa odseku 1. 

 

(3) V mene opatrovanej osoby môže o vydanie abonentnej karty podľa odseku 1 požiadať aj 

oprávnená osoba. 

 

§ 32 

Podmienky pre vydanie abonentnej karty PRACUJÚCI ŤZP-DK 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi abonentnú kartu PRACUJÚCI ŤZP-DK v prípade splnenia 

nasledovných podmienok: 

a) žiadateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, 

b) žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta, 

c) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu, 

d) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely, 

e) žiadateľ má miesto výkonu práce v lokalite, pre ktorú má byť vydaná parkovacia karta. 

 

(2) Žiadateľovi možno vydať jednu abonentnú kartu podľa odseku 1. 

 

§ 33 

Podmienky pre vydanie abonentnej karty PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi abonentnú kartu PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ 

v prípade splnenia nasledovných podmienok: 

a) žiadateľ je osobou, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osobou, ktorá 

podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov16) alebo 

nadáciou, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, občianskym 

združením, alebo inou obdobnou právnickou osobou, 

b) žiadateľ má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v lokalite, pre ktorú je parkovacia karta 

vydaná, 

c) žiadateľ užíva vozidlo na vlastné účely. 

 

(2) Abonentná karta podľa odseku 1 sa vydá so zľavou uvedenou v prílohe č. 3 žiadateľovi, ktorý 

má miesto podnikania alebo prevádzkareň v bytovej budove.17) 

 

 
16) § 3 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
17) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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(3) Žiadateľovi možno vydať pre jednu lokalitu jednu abonentnú kartu podľa odseku 1. V prípade 

zľavnenej abonentnej karty podľa odseku 2 možno žiadateľovi pre jednu lokalitu vydať najviac tri 

abonentné karty podľa odseku 1. 

 

§ 34 

Abonentná karta TAXI 

 

(1) Abonentná karta TAXI umožňuje parkovanie vozidla s EČV, ku ktorému je parkovacia karta 

priradená, na rezidentských parkovacích miestach a zmiešaných parkovacích miestach, s výnimkou 

rezidentských parkovacích miest, ktoré sú počas vymedzenej doby určené len na parkovanie 

rezidentov. Abonentná karta TAXI platí výlučne počas doby prevádzkovania taxislužby. 

 

(2) Abonentná karta podľa odseku 1 sa podľa územnej pôsobnosti člení na nasledovné typy: 

a) abonentná karta TAXI „A2+RL“, ktorá platí v celej zóne okrem zmiešaných parkovacích miest 

zaradených do tarifného pásma A1, 

b) abonentná karta TAXI „RL“, ktorá platí v celej zóne okrem centrálnej mestskej zóny. 

 

(3) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi abonentnú kartu podľa odseku 1 v prípade splnenia 

nasledovných podmienok: 

a) žiadateľ je prevádzkovateľom taxislužby na základe koncesie podľa osobitného predpisu,18) 

b) vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, je zaevidované v koncesii,18) 

c) žiadateľ užíva vozidlo na vlastné účely. 

 

ŠTVRTÁ HLAVA 

BONUSOVÁ KARTA 

 

§ 35 

 

(1) Prevádzkovateľ vydá žiadateľovi bonusovú kartu v prípade splnenia nasledovných 

podmienok: 

a) žiadateľ je fyzickou osobou s trvalým pobytom na území mesta, 

b) žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely. 

 

(2) Jednému žiadateľovi možno vydať najviac tri bonusové karty. 

 

(3) Bonusovú kartu nemožno priradiť k vozidlu, ku ktorému je už priradená rezidentská karta. 

V prípade vydania rezidentskej karty priradenej k vozidlu, ku ktorému už bola priradená bonusová 

karta, prevádzkovateľ je oprávnený bonusovú kartu zrušiť. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA O DOČASNEJ REZIDENTSKEJ LOKALITE 

 

§ 36 

Vymedzenie dočasnej rezidentskej lokality 

 

(1) Dočasnú rezidentskú lokalitu tvoria oblasti na území mesta Košice, ktoré nie sú súčasťou 

centrálnej mestskej zóny, rezidentských lokalít ani osobitných parkovísk. Vymedzenie dočasnej 

rezidentskej lokality, vrátane jednotlivých oblastí, je uvedené v prílohe č. 5. 

 

 
18) § 27 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 
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(2) Dočasná rezidentská lokalita sa pre účely použitia bonusovej karty a rezidentskej karty podľa 

§ 37 považuje za súčasť zóny; ustanovenia druhej a tretej časti tohto nariadenia sa vo vzťahu 

k dočasnej rezidentskej lokalite nepoužijú. 

 

§ 37 

Podmienky parkovania v dočasnej rezidentskej lokalite 

 

(1) Parkovanie v dočasnej rezidentskej lokalite je oslobodené od úhrady. 

 

(2) Ak prevádzkovateľ v dočasnej rezidentskej lokalite vyznačí rezidentské parkovacie miesta, 

parkovať na nich môžu výlučne držitelia bonusovej karty a držitelia rezidentskej karty. 

 

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú k časti dočasnej rezidentskej lokality, ktorá sa 

na základe zmeny nariadenia a následnej zmeny použitia dopravného značenia stane súčasťou 

rezidentskej lokality [§ 5 ods. 2 písm. b)]. 

 

 

ÔSMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 38 

Prevádzkový poriadok 

 

(1) Prevádzkovateľ v prevádzkovom poriadku určí podrobnosti o zabezpečení prevádzky 

parkovacích miest v zóne. V prevádzkovom poriadku možno tiež ustanoviť, že niektoré 

administratívne poplatky uvedené v prílohe č. 4 sa neuplatňujú. 

 

(2) Prevádzkovateľ prerokuje vydanie prevádzkového poriadku ako aj každú jeho zmenu 

v príslušnej komisii mestského zastupiteľstva; podmienka prerokovania sa považuje za splnenú, ak 

nedôjde k prerokovaniu do 30 dní od doručenia návrhu všetkým členom príslušnej komisie. 

 

(3) Prevádzkový poriadok a jeho úplné znenie v prípade prijatia zmeny je nepretržite zverejnené 

na webovom sídle prevádzkovateľa a počas úradných hodín je verejnosti prístupné v sídle 

prevádzkovateľa a na každom kontaktnom mieste prevádzkovateľa, ak bude zriadené. 

 

§ 39 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Parkovacie karty vydané podľa právnych predpisov účinných do 1. októbra 2023 platia až 

do konca svojej platnosti v rozsahu svojej pôvodne určenej územnej pôsobnosti. Prevádzkovateľ je 

však oprávnený vykonať zmenu použitia dopravného značenia za účelom implementácie tohto 

nariadenia. 

 

(2) Abonentná parkovacia karta vydaná pre tarifné pásmo 4 podľa právnych predpisov účinných 

do 1. októbra 2023 sa nevzťahuje na parkovanie na závorovom parkovisku; to neplatí, ak ide 

o parkovanie na odstavenom závorovom parkovisku. 

 

(3) Ak sa v dôsledku zmeny použitia dopravného značenia alebo uplatnením postupu podľa 

odseku 2 zúži rozsah pôvodne určenej územnej pôsobnosti parkovacej karty vydanej podľa právnych 

predpisov účinných do 1. októbra 2023, v prípade zrušenia parkovacej karty na základe žiadosti 

držiteľa parkovacej karty prevádzkovateľ vráti pomernú časť ceny parkovacej karty zodpovedajúcej 



21 

časovo nespotrebovanej časti úhrady pričom ustanovenia o administratívnom poplatku (storno 

poplatku) ani o minimálnej sumy na vrátenie sa nepoužijú. 

 

(4) V období od 1. októbra 2023 do 8. októbra 2023 je dočasné parkovanie v zóne oslobodené 

od úhrady. Na parkovacích miestach, ktoré sú dopravným značením určené len pre rezidentov, možno 

parkovať len s rezidentskou kartou vydanou podľa tohto nariadenia alebo podľa právnych predpisov 

účinných do 1. októbra 2023. 

 

(5) Prevádzkovateľ vykoná potrebné technické opatrenia, aby parkovacie karty podľa tohto 

nariadenia bolo možné zakúpiť od 1. augusta 2023. V roku 2023 sa obmedzenie podľa § 23 ods. 2 

druhej vety nepoužije. 

 

(6) Pre účely vydania nových parkovacích kariet podľa tohto nariadenia platí, že rezidentské karty 

a abonentné karty vydané podľa právnych predpisov účinných do 1. októbra 2023 sa považujú 

za rezidentské karty a abonentné karty vydané podľa tohto nariadenia, ktoré sú im svojou povahou 

najbližšie. Podrobnosti upraví prevádzkový poriadok. Na rezidentské karty vydané podľa právnych 

predpisov účinných do 1. októbra 2023 sa nevzťahuje § 15 ods. 4, štvrtá hlava šiestej časti, siedma 

časť a príloha č. 2 tohto nariadenia. 

 

(7) Prevádzkovateľ vydá prevádzkový poriadok v súlade s týmto nariadením do 31. júla 2023. 

 

§ 40 

Zrušovacie ustanovenie 

 

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

na vymedzenom území mesta Košice prijaté uznesením mestského zastupiteľstva č. 157/2015, 

v znení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 574/2016, uznesenia mestského zastupiteľstva 

č. 1137/2018, uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1216/2018, uznesenia mestského zastupiteľstva 

č. 16/2019, uznesenia mestského zastupiteľstva č. 79/2019, uznesenia mestského zastupiteľstva 

č. 506/2020 a uznesenia mestského zastupiteľstva č. 564/2021 sa zrušuje. 

 

§ 41 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023, okrem § 38 a § 39 ods. 5 až 7, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na pripomienkovanie: 24.02.2023 

(podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) 

 


