verzia dokumentu: 2018-01-04

NÁVOD NA VYPLNENIE
REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA
(vydanie rezidentskej parkovacej karty)
Úvodné poznámky:
 podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty upravuje všeobecne záväzné nariadenie
mesta Košice č. 157, ďalej len „VZN“ – VZN v prílohe č. 3 v časti C obsahuje cenník;
primeranú pozornosť odporúčame venovať základným definíciám pojmov v § 1 ods. 2
a spôsobu preukazovania splnenia podmienok v § 8d;
 formulár slúži len na účely vydania rezidentskej parkovacej karty;
 ako jeden z údajov pri žiadateľovi je uvedená aj emailová adresa; v prípade, že nemáte alebo
nepoužívate emailovú adresu, veľmi odporúčame, aby ste po dohode s blízkou osobou (napr.
rodinným príslušníkom) použili náhradnú emailovú adresu – na zadanú emailovú adresu
budú zasielané jednotlivé notifikácie, ako aj výzva na úhradu ceny rezidentskej parkovacej
karty; ak emailová adresa nebude zadaná, je potrebné prísť požiadať o vydanie rezidentskej
parkovacej karty na jedno z kontaktných miest;
 rezidentská parkovacia karta je vždy naviazaná na konkrétny byt (obytnú jednotku);
 po odoslaní žiadosti o vydanie parkovacej karty dôjde k jej automatickému spracovaniu
a odoslaniu výzvy na zaplatenie ceny; po zaplatení ceny následne dôjde žiadateľovi výzva na
prevzatie rezidentskej parkovacej karty – pri prevzatí zároveň žiadateľ predloží požadované
doklady o tom, že spĺňa podmienky podľa VZN.
Z dôvodu lepšej prehľadnosti budeme v ďalšom texte používať nasledovné skratky:
RPK – rezidentská parkovacia karta
CMZ – centrálna mestská zóna
RL – rezidentská lokalita (1 až 10)
osoba s ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Žiadateľ o vydanie rezidentskej parkovacej karty
Kto môže byť žiadateľom?
 žiadateľom je vždy vlastník bytu (resp. inej obdobnej bytovej jednotky), ktorá sa nachádza
v CMZ alebo v RL – toto základné pravidlo neplatí len v prípade „podnikateľskej“ RPK
a v prípade RPK pre osobu s ŤZP, ktorá pracuje v CMZ alebo v RL;
 ak je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadateľom môže byť ktorýkoľvek
z manželov;
 ak je byt v podielom spoluvlastníctve, žiadateľom môže byť ktorýkoľvek spoluvlastník (ak nie
je väčšinovým spoluvlastníkom, potrebuje súhlas ostatných spoluvlastníkov tak, aby celková
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veľkosť spoluvlastníckych podielov v súčte spolu s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu
žiadateľa bola viac ako 50 %;
Príklad: ak je byt v spoluvlastníctve štyroch osôb A, B, C a D, pričom všetci majú štvrtinový spoluvlastnícky
podiel, žiadateľom bude napr. osoba A. Keďže osoba A nemá nadpolovičnú väčšinu, potrebuje ešte osobitný
súhlas dvoch spoluvlastníkov osoby B a C – a spolu budú mať 75 %-ný podiel (t. j. viac ako 50 %)

 v prípade mestského bytu alebo družstevného bytu sa za vlastníka bytu považuje priamo
nájomca bytu.
Dôležité upozornenie:
 žiadateľ vybavuje RPK pre osoby bývajúce v jeho byte (pre tzv. oprávnené osoby, ktoré sú vo
formulári označené ako „Používateľ“ RPK); samozrejme, oprávnenou osobou môže byť aj sám
žiadateľ;
 ak žiadateľ vybavuje viac RPK, musí formulár vyplniť viackrát;
 ak chce prevziať za žiadateľa rezidentskú parkovaciu kartu iná osoba, potrebuje splnomocnenie
(nemusí byť úradne overené);
Príklad: žiadateľom je rodič, ktorý je výlučným vlastníkom bytu v RL a vybavuje RPK pre svoje dve deti,
ktoré majú trvalý pobyt v jeho byte (cena prvej RPK je 20 € a cena druhej RPK je 70 €). Formálne by vydané
RPK si mal prísť vyzdvihnúť priamo žiadateľ, avšak môže splnomocniť vybavením svoje dieťa, ktoré bude
reálne využívať RPK vo vzťahu k svoju vozidlu

Používateľ rezidentskej parkovacej karty (vlastník
vozidla)
Kto môže byť používateľom?
 používateľom je osoba, ktorá reálne bude používať RPK vo vzťahu k „svojmu“ vozidlu;
vo väčšine prípadov pôjde o osobu, ktorá má trvalý pobyt v príslušnom byte; používateľom
nemusí byť žiadateľ;
 hoci používateľ bude spravidla vlastníkom vozidla, používanie na súkromné účely možno
preukázať aj tým, že je držiteľom vozidla resp. že používa služobné motorové vozidlo
na súkromné účely na základe osobitnej dohody so zamestnávateľom (v prípade niektorých
druhov RPK nie je nutný osobitný vzťah k vozidlu)
Príklad: žiadateľom je manžel, ktorý je výlučným vlastníkom bytu v CMZ a vybavuje RPK, ale vozidlo vlastní
jeho manželka; keďže manželka má trvalý pobyt v jeho byte, môže byť pre ňu ako používateľa vydaná RPK.

Dôležité upozornenie:
 v prípade adresy používateľa treba uviesť adresu trvalého pobytu;
 nájomca môže byť používateľom len v RL – vlastník bytu ako žiadateľ sa v zásade môže
rozhodnúť, či si bude RPK vybavovať pre seba (ako vlastníka) alebo pre nájomcu
 osoba žiadateľa a používateľa je v zásade rovnaká v prípade RPK pre obyvateľa, ktorý je
vlastníkom bytu, v prípade RPK určenej pre podnikateľa a v prípade RPK pre osobu s ŤZP
pracujúcu v CMZ resp. v RL (pri ostatných typoch RPK môže ale nemusí byť rovnaká).
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Adresa (miesto) parkovania
Základná informácia:
 pri väčšine typov rezidentských parkovacích kariet je adresa (resp. miesto) parkovania zhodné
s adresou trvalého pobytu používateľa rezidentskej parkovacej karty (ak ide o RPK určené
pre obyvateľa s trvalým pobytom)
 v prípade RPK, ktorá je určená pre osobu s ŤZP pracujúcu v CMZ resp. v RL sa ako miesto
parkovania uvedie adresa pracoviska žiadateľa
 zároveň v RL (t. j. nie v CMZ) možno niektoré typy RPK viazať na adresu inú, ako je trvalý
pobyt používateľa:
- v prípade RPK určenej pre podnikateľa je miestom parkovania sídlo jeho prevádzkarne,
- v prípade RPK určenej pre vlastníka alebo nájomcu je miestom parkovania adresa bytu
(obytnej jednotky).
Príklad: osoba A s trvalým pobytom v Bratislave vlastní byt v rezidentskej lokalite č. 3 a jej syn má v tomto
byte trvalý pobyt; bez ohľadu na to, či osoba A vybavuje RPK pre seba ako vlastníka alebo vybavuje pre syna
RPK naviazanú na trvalý pobyt, ako miesto parkovania uvedie adresu daného bytu a v ďalšej časti formuláru
uvedie ako svoju RL práve rezidentskú lokalitu č. 3.

Dôležité upozornenie:
 od miesta parkovania sa odvíja správny výber lokality (či už ide o CMZ alebo o jednu
z desiatich RL – v ďalšej časti formulára), na ktorú bude následne naviazaná príslušná RPK;

Identifikácia motorového vozidla
Na aké vozidlá možno naviazať rezidentskú parkovaciu kartu?
 v zásade možno RPK vydať len na vozidlá:
- kategórie M1 s dĺžkou do 5,5 m (vozidlá projektované a konštruované na prepravu
cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, najmä bežné osobné
vozidlá),
- kategórie N1 s dĺžkou do 5,5 m (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg),
- kategórie L (najmä motocykle);
 právny vzťah k vozidlu musí mať vždy používateľ; používateľ v zásade musí preukázať, že
v technickom preukaze vozidla je zapísaný ako vlastník alebo držiteľ, príp. užíva služobné
vozidlo na súkromné účely.
Dôležité upozornenie:
 evidenčné číslo je potrebné zadať výlučne vo forme číslic a písmen (t. j. bez medzier či iných
znakov) – napr. KE123AA
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Typ rezidentskej parkovacej karty
Základná informácia:
 ako už bolo uvedené vyššie, podľa miesta parkovania sa určuje lokalita – podrobné zaradenie
konkrétnej adresy či ulice do príslušnej lokality vyplýva z prílohy č. 1 a č. 2 VZN:
https://www.kosice.sk/mesto/zona-plateneho-parkovania-mesta-kosice
https://www.kosice.sk/mesto/mapa-zon-plateneho-parkovania
Základné členenie RPK (typ RPK, max. počet RPK na jeden byt, cena RPK):

REZIDENTSKÉ LOKALITY

CMZ

Typ RPK

max. počet
RPK na jeden
byt

cena RPK
prvá

druhá

tretia

1. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým
pobytom v CMZ

3

35 €

70 €

150 €

2. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým
pobytom v CMZ (vek rezidenta nad 62
rokov)

3

5€

70 €

150 €

3. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým
pobytom v CMZ (rezident je osobou s ŤZP)

3

5€

5€

5€

4. rezidentská karta pre osobu s ŤZP pracujúcu
v CMZ

1

5€

-

-

1. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým
pobytom v RL

3

20 €

70 €

150 €

2. rezidentská karta pre obyvateľa, ktorý je
vlastníkom bytu v RL

1

20 €

-

-

3. rezidentská karta pre obyvateľa, ktorý je
nájomcom bytu v RL

1

20 €

-

-

4. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým
pobytom v RL (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5€

70 €

150 €

5. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým
pobytom v RL (rezident je osobou s ŤZP)

3

5€

5€

5€

6. rezidentská karta pre osobu s ŤZP pracujúcu
v RL

1

5€

-

-

7. rezidentská karta pre osobu poskytujúcu
dennú starostlivosť obyvateľovi s trvalým
pobytom v RL

1

5€

-

-

8. rezidentská karta pre podnikateľa, ktorý je
fyzickou osobou

3

150 €

300 €

300 €

9. rezidentská karta pre podnikateľa, ktorý je
právnickou osobou

3

200 €

300 €

300 €

Dôležité upozornenie:
 na jeden byt (obytnú jednotku) môžu byť naviazané (aj v kombinácii) vždy najviac tri RPK;
 ak sa však naviazala na byt RPK, u ktorej je stanovený max. počet 1, na tento byt už nemôže
byť naviazaná iná RPK (toto obmedzenie teoreticky neplatí, len ak ide o rezidentskú kartu
pre osobu s ŤZP pracujúcu v RL)
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Príklad 1: na jeden byt v RL môžu byť naviazané tri rôzne RPK s trvalým pobytom, napr. (1.) rezidentská
karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL, (4.) rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL
(vek rezidenta nad 62 rokov) a (5.) rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (rezident je
osobou s ŤZP)
Príklad 2: v jednom byte v RL býva rodič, ktorý vlastní byt, avšak nemá v ňom trvalý pobyt, a dieťa, ktoré má
v byte trvalý pobyt; rodič aj dieťa majú vlastné auto. Ako vlastník bytu môže byť žiadateľom výlučne rodič.
Ak si rodič vo vzťahu k sebe vybaví (2.) rezidentskú kartu pre obyvateľa, ktorý je vlastníkom bytu v RL (kde
platí obmedzenie max. 1 karta na byt), už nemôže pre svoje dieťa vybaviť ďalšiu RPK, hoci má trvalý pobyt –
ak by mal rodič v byte trvalý pobyt, vie ako vlastník bez problémov na byt naviazať dve RPK, keďže obidve
by sa vzťahovali na trvalý pobyt používateľov vozidla.

Jednotlivé typy RPK v CMZ:
1. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba s trvalým pobytom v CMZ, ak
sa trvalý pobyt používateľa vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely;
2. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (vek rezidenta nad 62 rokov)
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba s trvalým pobytom v CMZ, ak
sa trvalý pobyt používateľa vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely,
- používateľ dosiahol vek 62 rokov a zároveň je poberateľom starobného dôchodku,
- celkový priemerný mesačný príjem používateľa nepresahuje 1,5-násobok minimálnej
mzdy platnej k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bola podaná žiadosť;
3. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (rezident je osobou s ŤZP)
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba s trvalým pobytom v CMZ, ak
sa trvalý pobyt používateľa vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely,
- používateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
- používateľ je držiteľom platného vodičského preukazu;
4. rezidentská karta pre osobu s ŤZP pracujúcu v CMZ
- žiadateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
- žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely,
- používateľ je držiteľom platného vodičského preukazu,
- žiadateľ má miesto výkonu práce v CMZ;
Jednotlivé typy RPK v rezidentských lokalitách (RL):
1. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba s trvalým pobytom v RL, ak sa
trvalý pobyt používateľa vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely;
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2. rezidentská karta pre obyvateľa, ktorý je vlastníkom bytu v RL
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba, ktorá má k obytnej jednotke
vlastnícky vzťah,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely;
3. rezidentská karta pre obyvateľa, ktorý je nájomcom bytu v RL
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba, ktorá má k obytnej jednotke
nájomný vzťah,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely;
4. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (vek rezidenta nad 62 rokov)
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba s trvalým pobytom v RL, ak sa
trvalý pobyt používateľa vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely,
- používateľ dosiahol vek 62 rokov a zároveň je poberateľom starobného dôchodku,
- celkový priemerný mesačný príjem používateľa nepresahuje 1,5-násobok minimálnej
mzdy platnej k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bola podaná žiadosť;
5. rezidentská karta pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (rezident je osobou s ŤZP)
- oprávnenou osobou (používateľom vozidla) je fyzická osoba s trvalým pobytom v RL, ak sa
trvalý pobyt používateľa vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely,
- používateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
- používateľ je držiteľom platného vodičského preukazu;
6. rezidentská karta pre osobu s ŤZP pracujúcu v RL
- žiadateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
- žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
- používateľ užíva vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať RPK, na súkromné účely,
- používateľ je držiteľom platného vodičského preukazu,
- žiadateľ má miesto výkonu práce v RL;
7. rezidentská karta pre osobu poskytujúcu dennú starostlivosť obyvateľovi s trvalým
pobytom v RL
- osoba, ktorá je odkázaná na dennú starostlivosť (ďalej len „dotknutá osoba“) zo strany
tretích osôb, má trvalý pobyt v príslušnej obytnej jednotke,
- oprávnená osoba (používateľ vozidla) zabezpečuje poskytovanie dennej starostlivosti
dotknutej osobe, a za týmto účelom využíva motorové vozidlo,
- používateľ je blízkou osobou dotknutej osoby alebo iným subjektom, ktorý je oprávnený
poskytovať žiadateľovi dennú starostlivosť,
8. rezidentská karta pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou
9. rezidentská karta pre podnikateľa, ktorý je právnickou osobou
- žiadateľ je podnikateľom (fyzickou osobou alebo právnickou osobou), ktorý vykonáva
aktivity v RL za účelom zabezpečenia funkcionality územia,
- žiadateľ má prevádzkareň v priestore, ktorý sa nachádza v bytovej budove v príslušnej
RL (t. j. nie v nebytovej budove).
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Záverečné poznámky:
 po vyplnení formuláru žiadosti (vrátane potvrdenia záverečných vyhlásení) je potrebné kliknúť
na tlačidlo „odoslať žiadosť na kontrolu“ – v prípade nekorektne vyplnenej žiadosti sa farebne
označia polia – červenou farbou sú označené prázdne alebo nekorektné polia;
 v prípade korektne vyplnenej žiadosti sa objaví tlačidlo „záväzne odoslať žiadosť“; kliknutím
naň sa žiadosť odošle a v prehliadači sa zobrazí potvrdzujúca správa s registračným číslom
žiadosti – toto číslo odporúčame uchovať si.
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