Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. decembra 2016
číslo: 574
Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
a zmena VZN mesta Košice č. 157
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
§ 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 § 6 ods. 2
písm. a) Štatútu mesta Košice
A. vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice č. Kd 138/16/8800-7 zo dňa 10. 10. 2016,
B. 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 doterajšom bode 3 návrhu sa § 1 ods. 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) závažným zdravotným postihnutím dolných končatín ťažké zdravotné postihnutie, ak
miera funkčnej poruchy z dôvodu zdravotného postihnutia dolných končatín je vyššia ako
50 %3b alebo miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti z dôvodu zdravotného
postihnutia dolných končatín je vyššia ako 50 %.3c“.
Zároveň v časti „Poznámky pod čiarou“ sa text „k odkazu 3a znie“ nahrádza textom
„k odkazom 3a až 3c znejú“ a na koniec sa dopĺňajú nasledovné poznámky pod čiarou:
„3b 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.
3c
Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov.“.
2. V doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8b za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Osobitná rezidentská parkovacia karta umožňuje osobe so závažným zdravotným
postihnutím dolných končatín dočasné parkovanie motorového vozidla
a) v centrálnej mestskej zóne na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte,
pričom prevádzkovateľ určí tri ulice, ktorými sú ulica miesta výkonu práce [§ 8d ods. 1
písm. h)] a ulice priľahlé resp. nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti ulice miesta
výkonu práce, ako susedná, súbežná ulica a pod., podľa aktuálnej dopravnej situácie
v zóne plateného parkovania,
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b) v rezidentskej lokalite, kde sa nachádza miesto výkonu práce [§ 8d ods. 1 písm. h)],
a to výlučne za predpokladu, že držiteľ osobitnej rezidentskej parkovacej karty
bez vlastného zavinenia nemôže parkovať na vyhradených parkovacích miestach,
na ktorých je parkovanie oslobodené od úhrady [§ 9 ods. 1 písm. f), § 9 ods. 3].“.
Zároveň doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
3. V doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8c za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Žiadateľ má nárok na zakúpenie rezidentskej parkovacej karty podľa odseku 3
alebo 4 v nižšej cene uvedenej v prílohe č. 3 v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ a oprávnená osoba spĺňajú podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej
karty podľa odseku 3 alebo 4,
b) oprávnená osoba je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
c) oprávnená osoba je držiteľom platného vodičského preukazu.
(9) Osobitnú rezidentskú parkovaciu kartu (§ 8b ods. 3) možno vydať žiadateľovi
v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
b) žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
c) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu,
d) žiadateľ užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať rezidentská parkovacia
karta, na súkromné účely,
e) žiadateľ má miesto výkonu práce v centrálnej mestskej zóne alebo v rezidentskej
lokalite.“.
Zároveň doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.
4. V doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8c v doterajšom odseku 9 pred poslednú vetu vkladá
nová veta, ktorá znie: „Žiadateľovi, ktorý je osobou so závažným zdravotným postihnutím
dolných končatín, možno vydať najviac jednu osobitnú rezidentskú parkovaciu kartu podľa
odseku 9.“. Zároveň v poslednej vete sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
5. V doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8d v odseku 1 za písm. a) vkladá nové písmeno b),
ktoré znie:
„b) skutočnosť, že oprávnená osoba alebo žiadateľ je držiteľom platného vodičského
preukazu, predložením tohto vodičského preukazu,“.
Za doterajšie písmeno f) sa vkladajú písmená h) a i), ktoré znejú:
„h) závažné zdravotné postihnutie dolných končatín najmä predložením potvrdenia
príslušného odborného lekára, posudku vystaveného posudkovým lekárom príslušného
orgánu prípadne ďalších dokladov, z ktorých vyplýva zdravotné postihnutie podľa § 1
ods. 2 písm. j); osoba so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín musí
tiež predložiť platný parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
i) miesto výkonu práce v centrálnej mestskej zóne alebo rezidentskej lokalite
predložením pracovnej zmluvy alebo inej dohody o pracovnoprávnom vzťahu, v ktorej
bude vyznačené miesto výkonu práce (najmä pracovisko) v zóne plateného
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parkovania, alebo predložením výpisu zo živnostenského registra alebo iného
obdobného dokladu s vyznačením miesta podnikania v zóne plateného parkovania,“.
V doterajšom písmene g) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
Zároveň doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g) a doterajšie písmeno
g) sa označuje ako písmeno j).
6. V doterajšom bode 32 návrhu v poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťajú slová
„o sociálnom poistení“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 11b sa vypúšťajú slová
„o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov“.
7. V doterajšom bode 40 návrhu sa v § 11a za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) V období od 1. januára 2017 do 31. júla 2017 sú od úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel na parkovacích miestach zaradených do tarifného pásma 3 a tarifného
pásma 4 oslobodené motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím13 za predpokladu splnenia podmienky podľa § 9 ods. 3.“.
Zároveň doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
8. V doterajšom bode 42 návrhu v prílohe č. 3 v časti C v tabuľke sa za riadok č. 5 vkladajú
nové riadky č. 6 a 7, ktoré znejú:
„
rezidentská parkovacia karta pre oprávnenú osobu podľa § 8c
(6)
5,00 €
ods. 8
(7)

osobitná rezidentská parkovacia karta pre žiadateľa podľa § 8c
ods. 9
“.

5,00 €

Zároveň doterajšie riadky tabuľky č. 6 až 8 sa označujú ako riadky 8 až 10.
9. V doterajšom bode 40 návrhu sa v § 11a ods. 2 sa v celom texte slová „ods. 3 až 5“
nahrádzajú slovami „ods. 3 a 4“.
10. V doterajšom bode 42 návrhu v prílohe č. 3 v časti C v riadku č. 3 tabuľky sa slová „ods.
6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
11. V doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8a za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Žiadateľ má nárok na zakúpenie jednej abonentnej parkovacej karty vydanej
pre tarifné pásmo 4 [odsek 2 písm. d)] v nižšej cene uvedenej v prílohe č. 3 v prípade
splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
b) žiadateľ dosiahol vek 70 rokov,
c) žiadateľ užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať abonentná parkovacia
karta, na súkromné účely,
d) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu.“.
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Zároveň doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
12. V doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8a v doterajšom odseku 4 vkladá na koniec nová
veta, ktorá znie: „Abonentná parkovacia karta podľa odseku 4 sa vydáva s dobou
platnosti len na jeden rok“.
13. V doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8d z nadpisu vypúšťa slovo „rezidentskej“
a v odseku 4 sa vypúšťa slovo „rezidentskú“.
14. V doterajšom bode 42 návrhu v prílohe č. 3 v časti B sa tabuľka dopĺňa riadkom č. 5,
ktorý znie:
„
pre tarifné pásmo 4 pre žiadateľa
(5)
30,00 €
--podľa § 8a ods. 4
“.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 14.12.2016

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

