Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. ....... na svojom .................. dňa ....................
podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. f) v spojitosti s ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 68 Ústavy SR 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. 226 o režime užívania historickej časti mesta
Košice prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 846/2021 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa v písmene a) na koniec pripájajú slová, ktoré znejú: „ak je držiteľom motorového
vozidla fyzická osoba s trvalým pobytom v historickej časti alebo vlastní nehnuteľnosť
v historickej časti; ustanovenia osobitného všeobecne záväzného nariadenia mesta o zabezpečení
prístupu sa použijú primerane,6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) § 3 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta Košice v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 4 ods. 2 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:
„i) len za účelom prejazdu po ulici v pešej zóne mimo Hlavnej ulice, alebo po Hlavnej ulici
najviac v rozsahu 20 metrov, pričom motorové vozidlo nebude parkovať na verejnom
priestranstve v historickej časti,
j) pre držiteľa motorového vozidla, ktorý je oprávnený parkovať toto motorové vozidlo
v garáži alebo v dvornom priestore v historickej časti mimo verejného priestranstva, ak
držiteľ motorového vozidla nespĺňa podmienky podľa ods. 1 písm. a) z dôvodu, že nie je
fyzickou osobou s trvalým pobytom v historickej časti a nevlastní nehnuteľnosť v historickej
časti,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).
3. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje najmä
a) identifikačné údaje držiteľa motorového vozidla,
b) označenie motorového vozidla,
c) údaje o vjazde a zotrvaní vozidla v historickej časti vrátane účelu vjazdu, predpokladaného
miesta zastavenia alebo parkovania.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
4. V § 5 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádza slovami „ods. 6“ a na koniec sa pripája text, ktorý znie:
„Namiesto povolenia možno za čelné sklo motorového vozidla umiestniť potvrdenie o vydaní
povolenia. Ak mesto vykoná potrebné technické opatrenia, môže upustiť od povinnosti vodiča
motorového vozidla podľa tohto odseku.“.

Čl. II
Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta, schváleného uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 846/2021, 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

