Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 19. októbra 2020
číslo: 506
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh na zmenu 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:
- v čl. I sa menia a dopĺňajú nasledovné body:
1. V § 8c ods. 6 v celom texte sa slová „dotknutá osoba“ vo všetkých gramatických
tvaroch nahrádzajú slovami „opatrovaná osoba“ v príslušnom gramatickom tvare.
2. V § 8c ods. 8 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a časť textu za bodkočiarkou.
3. V § 8c sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Žiadateľ má nárok na zakúpenie prvej 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 držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím; táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak držiteľom
parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je blízka osoba8
oprávnenej osoby, ktorej trvalý pobyt sa vzťahuje na tú istú obytnú jednotku ako
trvalý pobyt oprávnenej osoby,
c) oprávnená osoba je držiteľom platného vodičského preukazu.“.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.
4. V § 8c ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“ a slová „odseku
10“ sa nahrádzajú slovami „odseku 11“.
5. V § 8d ods.1 písm. i) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
6. Za § 8e sa vkladajú nové § 8f a § 8g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 8f
Osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím

(1) Vodič motorového vozidla označeného parkovacím preukazom osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím je oprávnený zakúpiť si osobitný parkovací lístok ŤZP.
Osobitný parkovací lístok ŤZP možno zakúpiť výlučne vo forme elektronického
parkovacieho lístka. Ak ďalej nie je uvedené inak, na osobitný parkovací lístok ŤZP sa
vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 1 a 3.
(2) Základná doba platnosti parkovacieho lístka podľa odseku 1 sú dve hodiny
denne. Prevádzkovateľ je oprávnený skrátiť základnú dobu platnosti, najviac však
na polhodinu. Súhrnná doba platnosti počas kalendárneho dňa nemôže prekročiť dve
hodiny.
(3) Ak vodič splní povinnosť podľa odseku 4, parkovací lístok podľa odseku 1 platí
v rozsahu všetkých parkovacích miest v zóne plateného parkovania okrem
a) vyhradených parkovacích miest,
b) parkovacích miest na závorovom parkovisku,
c) iných parkovacích miest, a to výlučne v čase, keď sú tieto parkovacie miesta
na základe príslušného dopravného značenia vyhradené len pre rezidentov.
(4) Vodič je povinný umiestniť parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli
čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.
§ 8g
Osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní
pre osoby poskytujúce dennú starostlivosť
(1) Vodič motorového vozidla, ktoré bolo zaregistrované prevádzkovateľom, je
oprávnený zakúpiť si opatrovateľský parkovací lístok, a to výlučne za účelom
poskytnutia dennej starostlivosti opatrovanej osobe. Opatrovateľský parkovací lístok
možno zakúpiť výlučne vo forme elektronického parkovacieho lístka, najviac na dobu
štyri hodiny denne. Ak ďalej nie je uvedené inak, na opatrovateľský parkovací lístok sa
vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 1 a 3.
(2) Prevádzkovateľ bezplatne zaregistruje motorové vozidlo oprávnenej osoby, ktorá
poskytuje dennú starostlivosť opatrovanej osobe, ak
a) sú splnené podmienky podľa § 8c ods. 6 písm. a) až d),
b) vo vzťahu k obytnej jednotke, v ktorej má opatrovaná osoba trvalý pobyt, nie je
vydaná rezidentská parkovacia karta podľa § 8c ods. 6.
(3) Prevádzkovateľ pri registrácii podľa odseku 2 na základe trvalého pobytu
opatrovanej osoby určí centrálnu mestskú zónu alebo rezidentskú lokalitu, v ktorej platí
opatrovateľský parkovací lístok. V prípade rezidentskej lokality opatrovateľský
parkovací lístok platí aj v bezprostrednej susediacich rezidentských lokalitách.
(4) Ak došlo k registrácii motorového vozidla podľa odseku 2, opatrovateľský
parkovací lístok platí v rozsahu všetkých parkovacích miest v príslušnej lokalite
(odsek 3) okrem parkovacích miest uvedených v § 8f ods. 3 písm. a) a b).
Opatrovateľský parkovací lístok sa počas doby jeho platnosti považuje za rezidentskú
parkovaciu kartu.

(5) Prevádzkovateľ zruší registráciu podľa odseku 3, ak na základe žiadosti vydá
rezidentskú parkovaciu kartu podľa § 8c ods. 6 vzťahujúcu sa na obytnú jednotku,
v ktorej má opatrovaná osoba trvalý pobyt. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený zrušiť
registráciu podľa odseku 3, ak bol porušený účel uvedený v ods. 1 prvej vete.“.
7. Za § 11d sa vkladá nový § 11e, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 11e
Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2020
Držiteľ parkovacej karty má nárok na vydanie novej bezplatnej parkovacej karty
rovnakej kategórie na dobu, ktorej dĺžka je zhodná s počtom dní, počas ktorých trvala
platnosť parkovacej karty v období od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020, ak držiteľ
parkovacej karty bude spĺňať podmienky na jej vydanie podľa tohto nariadenia. Prvý
deň platnosti novej parkovacej karty nadväzuje na posledný deň platnosti parkovacej
karty, ktorá bola platná ku dňu 15. novembra 2020, alebo ďalšej zakúpenej parkovacej
karty. Ak postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný, prvý deň platnosti novej
parkovacej karty určí prevádzkovateľ na základe požiadavky držiteľa predchádzajúcej
parkovacej karty tak, že doba platnosti novej parkovacej karty uplynie najneskôr
31. januára 2021.“.
8. Terajší text § 11e sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní pre osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím (§ 8f) a osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní pre osoby poskytujúce
dennú starostlivosť (§ 8g) sa do 31. decembra 2020 nepoužijú. To neplatí v prípade, ak
prevádzkovateľ vykoná potrebné technické opatrenia, ktoré umožnia zakúpenie
parkovacieho lístka ŤZP a opatrovateľského parkovacieho lístka pred uvedeným
dátumom.“.
9. V prílohe č. 3 v časti A. sa na koniec tabuľky pripájajú dva riadky, ktoré znejú:
„
osobitný parkovací
(6)
0,00 €
--lístok ŤZP
opatrovateľský
(7)
0,00 €
--parkovací lístok
„.
- V čl. III sa dátum „15. júla 2020“ nahrádza dátumom „15. novembra 2020“.
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