Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1216 na svojom XXII. zasadnutí
dňa 17. septembra 2018 podľa § 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 § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Košice prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 157/2015, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva
v Košiciach č. 574/2016 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1137/2018, sa mení
a dopĺňa takto:
1.

V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) až h). Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená
f) a g).

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a dočasných stanovíšť TAXI“.

3.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

4.

V § 5 ods. 4 sa na koniec vety dopĺňa čiarka a slová „ak ďalej nie je ustanovené inak“.

5.

V § 5 ods. 6 sa slovo „povinný“ nahrádza slovom „oprávnený“ a vypúšťa sa posledná veta.

6.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

7.

V § 6 ods. 2 sa na začiatok vkladá nová veta, ktorá znie:
„Parkovacia karta má vždy listinnú (tlačenú) podobu.“.

8.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(formou elektronickej registrácie úhrady a príslušného EČV)“
a vypúšťa sa posledná veta.

9.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo parkovaciu kartu v elektronickej podobe“.

10. V § 6 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
11. V § 7 sa vypúšťajú slovo „dočasne“ a slová „a mimo stanovíšť TAXI“.
12. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Parkovacia karta umožňuje počas jej doby platnosti držiteľovi parkovacej karty dočasné
parkovanie motorového vozidla s EČV, ktoré je naviazané na parkovaciu kartu. Na parkovacej
karte v listinnej (tlačenej) podobe sa vyznačuje najmä EČV motorového vozidla a doba
platnosti.“.
13. V § 8 ods. 2 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
14. § 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
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„(4) Držiteľ parkovacej karty môže požiadať prevádzkovateľa o zrušenie platnosti
parkovacej karty, a to ku konkrétnemu termínu. Ak bola parkovacia karta vydaná v listinnej
(tlačenej) podobe, podmienkou zrušenia platnosti je vrátenie tejto parkovacej karty. V prípade
zrušenia platnosti parkovacej karty prevádzkovateľ vráti alikvotnú časť ceny parkovacej karty
zodpovedajúcej časovo nespotrebovanej časti úhrady, ak suma na vrátenie bude najmenej tri
eurá.
(5) Ak sa preukáže, že z dôvodov na strane žiadateľa o vydanie parkovacej karty alebo
užívateľa parkovacej karty mu bola parkovacia karta vydaná neoprávnene, táto parkovacia
karta stráca okamžite platnosť.“.
15. V § 8a ods. 2 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza slovom „vrátane“.
16. V § 8a ods. 3 sa za slovom „parkovisku“ vypúšťa čiarka, za slovo „parkovisku“ sa vkladá slovo
„a“, vypúšťajú sa slová „a na dočasnom stanovišti TAXI“ a slovo „ods.“ nahrádza slovom
„odseku“.
17. V § 8b ods. 4 sa za slovom „parkovisku“ vypúšťa čiarka, za slovo „parkovisku“ sa vkladá slovo
„a“ a vypúšťajú sa slová „a na dočasných stanovištiach TAXI“.
18. V § 8d ods. 1 písm. f) v celom texte sa slovo „žiadateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch
nahrádza slovom „osoba“ v príslušnom gramatickom tvare a slovo „odkázaný“ sa nahrádza
slovom „odkázaná“.
19. § 8f sa vypúšťa.
20. Za § 11a sa vkladá nový § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 11b
Prechodné ustanovenia účinné od 15. októbra 2018
(1) V prípade parkovacích kariet vydaných do 15. októbra 2018 možno preukázať úhradu aj
podľa predpisov účinných do 15. októbra 2018. Podľa predchádzajúcej vety sa postupuje
najneskôr do 30. novembra 2018.
(2) Na požiadanie držiteľa parkovacej karty, ktorá bola vydaná výlučne v elektronickej
podobe, mu prevádzkovateľ vydá túto parkovaciu kartu aj v listinnej (tlačenej) podobe.
V prípade doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety po 30. novembri 2018 musí držiteľ
parkovacej karty preukázať zakúpenie príslušnej parkovacej karty vrátane doby jej platnosti; od
splnenia tejto podmienky však prevádzkovateľ môže upustiť, ak má k dispozícii potrebné
údaje.
(3) Ak bola úhrada za vyhradené parkovanie zaplatená do 15. októbra 2018, vyhradené
parkovanie ostáva v platnosti po dobu vyhradenia. Tým nie je dotknutá pôsobnosť mesta ako
príslušného cestného správneho orgánu zrušiť vyhradenie aj pred uplynutím doby vyhradenia.
V prípade predčasného skončenia doby vyhradenia prevádzkovateľ vráti užívateľovi
vyhradeného parkovacieho miesta alikvotnú časť ceny vyhradenia parkovacieho miesta
zodpovedajúcej časovo nespotrebovanej časti úhrady, ak suma na vrátenie bude najmenej desať
eur.
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(4) V období od 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 sa za dočasné parkovanie
motorových vozidiel na parkovacích miestach uvedených v § 3 ods. 1 úhrada neplatí.
(5) Od 1. januára 2019 je mesto výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne
plateného parkovania podľa tohto nariadenia.
(6) Ak z technických dôvodov nebude možné vykonať úhradu parkovného spôsobom podľa
§ 5 ods. 3 písm. a) až c), prevádzkovateľ môže zabezpečiť úhradu aj formou zakúpenia
parkovacieho lístka od poverenej osoby prevádzkovateľa alebo parkovacieho lístka vo forme
kupónu. Podmienkou platnosti parkovacieho lístka vo forme kupónu je vyplnenie dátumu
a času začatia plynutia doby platnosti na parkovacom lístku a EČV príslušného motorového
vozidla nezmazateľným spôsobom. Ustanovenie § 6 ods. 4 sa použije rovnako. Nepoužité
parkovacie lístky vo forme kupónu možno prevádzkovateľovi vrátiť; prevádzkovateľ zároveň
bez zbytočného odkladu vráti cenu nepoužitého parkovacieho lístka.
(7) Ak z technických dôvodov parkovanie na závorovom parkovisku nebude obmedzené
príslušnými technickými prostriedkami (závorovou), osobitné ustanovenia prílohy č. 3 týkajúce
sa závorového parkoviska sa nepoužijú.“.
21. V prílohe č. 3 sa vypúšťa časť D.
Čl. II
Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Košice, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2015, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 574/2016, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1137/2018 a týmto uznesením.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2018.

JUDr. Martin Petruško
námestník primátora mesta Košice

Zverejnené: 27. 9. 2018
Účinné: 15. 10. 2018
3/3

