Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. februára 2018
číslo: 1022
VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady 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
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice podľa predloženého návrhu
s nasledovnými pripomienkami:
1. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím8)“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„§ 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.“.
3. § 7 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie
od úhrady umiestnením parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej
strany motorového vozidla.“.
4. V § 8 sa odkaz „8)“ nahrádza odkazom „9)“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“
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6. V prílohe č. 2 sa v druhom riadku tabuľky vypúšťajú slová „(bez osobitnej podmienky)“
a vypúšťa sa tretí riadok.
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