Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z II. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 31. januára 2019
číslo: 16
Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Košice
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10
ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice podľa predloženého návrhu
s nasledovnými pripomienkami:
1. V § 5 ods. 5 sa slovo „ustanovenia“ nahrádza slovom „ustanovenie“.
2. V § 5 ods. 6 sa v celom texte vypúšťa slovo „elektronického“.
3. V § 8c ods. 8 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak je oprávnená
osoba osobou s iným ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom parkovacieho
preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nižšia cena uvedená v prílohe č. 3 sa
použije len v prípade prvej rezidentskej parkovacej karty“.
4. V § 11c ods. 1 písm. a) sa slová „pred 1. januárom 2019“ nahrádzajú slovami
„pred 1. februárom 2019“.
5. V § 11c ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak doterajší prevádzkovateľ odovzdá mestu
údaje o parkovacích kartách platných ku dňu 31. januára 2019 tak, že bude možná následná
efektívna kontrola ich platnosti oprávneným orgánom (najmä mestskou políciou),
po uplynutí doby 30 dní od odovzdania údajov držiteľ pôvodnej parkovacej karty je
oprávnený preukazovať úhradu spôsobom podľa § 6 ods. 4 namiesto spôsobu podľa
odseku 2; mesto je oprávnené túto lehotu skrátiť, ak to bude možné z technickoprevádzkových dôvodov.“.
6. V prílohe č. 3 časti A v tabuľke sa za slová „Maximálna denná sadzba“ pripája lomka
a slová „denný lístok“.
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7. V prílohe č. 3 časti A v poznámke bod 1 znie:
„Denný lístok platí po dobu 24 hodín od zaplatenia, najneskôr však do konca doby
spoplatnenia platnej počas nasledujúceho dňa. Ak sa však počas celého nasledujúceho dňa
úhrada za parkovanie neplatí, denný lístok platí po dobu 48 hodín od zaplatenia.“.
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