
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. ....... na svojom .................. 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 § 66 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. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta Košice prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 845/2021 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Zabezpečeným prístupom z ulice mimo historickej časti podľa odseku 2 je prístup, ktorý 

umožňuje stavebno-technické usporiadanie stavieb v historickej časti bez neprimeraných 

ťažkostí. Neprimeranými ťažkosťami nie sú najmä osadenie brány alebo právne pomery, ktoré 

bránia využitiu prístupu.“. 

  

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5. 

 

2. V § 3 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. b)“. 

 

3. § 3 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú: 

„(6) Sadzba dane podľa ods. 2 písm. b) sa zníži o 70 % aj v prípade splnenia nasledovných 

podmienok: 

a) vozidlo sa použije na prepravu osôb na nepodnikateľský účel, 

b) prejazd vozidla v historickej časti sa uskutoční na Hlavnej ulici najviac v rozsahu 20 metrov 

alebo na vedľajších uliciach uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) až l), a 

c) vozidlo nebude parkovať na verejnom priestranstve v historickej časti. 

 

(7) Ustanovenia odsekov 2 až 6 sa nepoužijú, ak  

a) účelom vjazdu alebo zotrvania vozidla v historickej časti je využitie služieb podnikateľských 

prevádzok, alebo 

b) nebolo vydané povolenie príslušného orgánu na vjazd alebo zotrvanie vozidla v historickej 

časti, ak sa vydanie povolenia vyžaduje.“. 

 

4. V § 5 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: 

„g) prejazd vozidla v historickej časti sa uskutoční na Hlavnej ulici najviac v rozsahu 20 metrov 

alebo na vedľajších uliciach uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) až l) a vozidlo nebude parkovať 

na verejnom priestranstve v historickej časti za podmienky podľa odseku 4,“. 

  

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k). 

 

5. V § 5 ods. 4 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „g)“. 

 

6. V prílohe časti B sa vypúšťa písmeno e). 

 

7. V prílohe časti C sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako 

písmená b) až d). 



 

 

 

8. V prílohe časti D v celom texte sa slová „ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 5 a 6“. 

 

9. V prílohe časti „Spoločné poznámky“ sa vypúšťajú slová „a kontaktné údaje vodiča vozidla“. 

 

 

Čl. II 

 

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

nariadenia mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta Košice, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 845/2021, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. ...../2022. 

 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 15. júla 2022. 

 

 

 

 

 

 

 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. 5. 2022 


