Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 16 na svojom II. zasadnutí dňa 31. januára 2019
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, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1137/2018
a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1216/2018 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 1 odsek 4 znie:
„(4) Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (§ 2) zabezpečuje mesto.
Na účely tohto nariadenia sa prevádzkovateľom rozumie mesto, ak ďalej nie je uvedené inak.“.

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 sa vypúšťajú.

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:
„§ 3
Doba spoplatnenia dočasného parkovania
(1) Doba spoplatnenia dočasného parkovania s výnimkou vyhradených parkovacích miest
sa určuje nasledovne:
a) na parkovacích miestach zaradených do tarifného pásma 1 a 2:
pondelok – piatok od 7.30 hod. do 18.00 hod., ak nejde o závorové parkoviská,
pondelok – piatok od 7.30 hod. do 19.30 hod., ak ide o závorové parkoviská,
sobota od 7.30 hod. do 13.00 hod.;
b) na parkovacích miestach zaradených do tarifného pásma 3 a 4:
pondelok – piatok od 7.30 hod. do 18.00 hod., ak nejde o závorové parkoviská,
pondelok – piatok od 7.30 hod. do 19.30 hod., ak ide o závorové parkoviská;
c) na rezidentských parkovacích miestach v rezidentskej lokalite:
pondelok – nedeľa od 7.30 hod. do 16.00 hod..
(2) Na parkovacích miestach zaradených do tarifného pásma 1, 2, 3 a 4 mimo doby
spoplatnenia [ods. 1 písm. a) a b)], počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja uznaných
v Slovenskej republike sa úhrada neplatí.
(3) Na rezidentských parkovacích miestach v centrálnej mestskej zóne, ktoré nie sú
zaradené do žiadneho tarifného pásma, a na rezidentských parkovacích miestach v rezidentskej
lokalite mimo doby spoplatnenia [ods. 1 písm. c)] možno dočasne parkovať len s príslušnou
rezidentskou parkovacou kartou (§ 8b).“.

4.

V § 5 ods. 5 sa slovo „sú“ nahrádza slovom „je“, slovo „ustanovenia“ sa nahrádza slovom
„ustanovenie“ a vypúšťajú sa slová „a § 8f“.

5.

V § 5 ods. 6 sa v celom texte vypúšťa slovo „elektronického“.
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6.

V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Parkovacia karta môže mať listinnú (tlačenú) podobu alebo elektronickú podobu. Ak je
to z technických dôvodov vhodné, prevádzkovateľ môže vydať parkovaciu kartu výlučne
v elektronickej podobe.“.

7.

V § 6 ods. 4 prvej vete sa za slová „elektronický parkovací lístok“ vkladajú slová „alebo
parkovaciu kartu vydanú aj v elektronickej podobe“.

8.

V § 6 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola parkovacia karta vydaná výlučne
v elektronickej podobe, ustanovenie prvej vety sa nepoužije.“.

9.

V § 8b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak rezident v centrálnej mestskej zóne
bez vlastného zavinenia nemôže parkovať na určených uliciach, výnimočne môže dočasne
parkovať aj na ulici, ktorá bezprostredne susedí s určenými ulicami.“.

10. V § 8b ods. 3 sa vypúšťa posledná čiarka a slová „§ 9 ods. 3“.
11. V § 8c ods. 7 sa vypúšťajú písmená c) a d).
12. Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a sa vypúšťajú.
13. V § 8c ods. 8 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak je oprávnená osoba
osobou s iným ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nižšia cena uvedená v prílohe č. 3 sa použije len
v prípade prvej rezidentskej parkovacej karty“.
14. V § 8d ods. 1 písmeno e) znie:
„e) užívanie motorového vozidla na súkromné účely predložením dokladu o tom, že príslušná
osoba
1. je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho držiteľom (evidovaným v technickom
preukaze motorového vozidla), alebo
2. užíva na súkromné účely iným spôsobom, a to
2a. ak ide o užívanie motorového vozidla zamestnancom na súkromné účely,
predložením dokladu o tom, že zamestnávateľ je vlastníkom alebo držiteľom
motorového vozidla, a potvrdenia zamestnávateľa, že zamestnanec užíva motorové
vozidlo na súkromné účely podľa osobitného predpisu,11
2b. ak ide o užívanie motorového vozidla štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, členom kontrolného orgánu alebo iného obdobného orgánu právnickej osoby
(ďalej len „člen orgánu právnickej osoby“) na súkromné účely, predložením dokladu
o tom, že právnická osoba je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla,
a rozhodnutia prípadne dohody o poskytnutí motorového vozidla členovi orgánu
právnickej osoby na súkromné účely,
2c. ak ide užívanie motorového vozidla fyzickou osobou na základe nájmu (alebo iného
obdobného právneho vzťahu) motorového vozidla od podnikateľa, ktorý má
v predmete podnikania prenajímanie (požičiavanie) motorových vozidiel alebo
hnuteľných vecí (najmä autopožičovňa), predložením dokladu o tom, že podnikateľ
je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla, a nájomnej zmluvy (alebo inej
obdobnej zmluvy) uzavretej na dobu neurčitú alebo aspoň na dobu platnosti
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rezidentskej parkovacej karty, z ktorej vyplýva oprávnenie užívať motorové vozidlo
na súkromné účely,“.
15. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11

§ 5 ods. 3 zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 8d ods. 1 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g)
až i).
17. V § 8e sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
18. V § 8e ods. 1 sa za slovo „spoplatnenia“ vkladajú slová „[§ 3 ods. 1 písm. c)]“.
19. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) motorové vozidlá kategórie L, pričom oslobodenie od úhrady platí výlučne
za predpokladu, že na príslušnom parkovacom mieste v danom momente dočasne parkuje
iné motorové vozidlo kategórie L, vo vzťahu ku ktorému došlo k úhrade parkovného alebo
zakúpeniu parkovacej karty“.
20. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Motorové vozidlá podľa odseku 1 písm. a) až e) sú oprávnené dočasne parkovať v celej
zóne plateného parkovania.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
21. V § 9 ods. 3 druhá veta znie: „Oslobodenie od úhrady podľa odseku 1 písm. c) a d) sa
preukazuje osobitnou registráciou EČV u príslušného motorového vozidla u prevádzkovateľa.“.
22. § 10 vrátane nadpisu znie:
„§ 10
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.14“.
23. Za § 11b sa vkladá nový § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 11c
Prechodné ustanovenia účinné od 16. februára 2019
(1) Za parkovaciu kartu vydanú v súlade s týmto nariadením sa považuje aj parkovacia
karta, ktorú vydala tretia osoba prevádzkujúca parkovacie miesta v zóne plateného parkovania
pred 1. januárom 2019 (ďalej len „doterajší prevádzkovateľ“), ak sú splnené nasledovné
podmienky:
a) k vydaniu parkovacej karty došlo pred 1. februárom 2019 (ďalej len „pôvodná parkovacia
karta“),
b) držiteľ pôvodnej parkovacej karty splnil podmienky potrebné na jej vydanie podľa
nariadenia.
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(2) Držiteľ pôvodnej parkovacej karty je povinný umiestniť pôvodnú parkovaciu kartu
za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane
parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak bola pôvodná parkovacia karta
vydaná len v elektronickej podobe, držiteľ pôvodnej parkovacej karty je povinný umiestniť
doklad o zaplatení alebo o vydaní tejto elektronickej parkovacej karty za predné sklo
motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby na čelnej strane tohto dokladu z vonkajšej
strany vozidla boli čitateľné údaje o EČV, kategórie a type parkovacej karty a dobe platnosti
pôvodnej parkovacej karty. Ak nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný údaj potrebný
ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia podľa tohto odseku, považuje sa to za nezaplatenie
úhrady za dočasné parkovanie. Ustanovenie § 6 ods. 4 sa pri pôvodnej parkovacej karte
neuplatňuje, ak ďalej nie je uvedené inak.
(3) Držiteľ pôvodnej parkovacej karty je oprávnený do 31. marca 2019 bezplatne
preregistrovať svoju pôvodnú parkovaciu kartu. Pri preregistrácii pôvodnej parkovacej karty
držiteľ poskytne mestu všetky identifikačné údaje týkajúce sa parkovacej karty a zároveň
predloží doklad o zaplatení ceny parkovacej karty doterajšiemu prevádzkovateľovi.
Podrobnosti o preregistrácii pôvodnej parkovacej karty zverejní mesto na svojom webovom
sídle a na úradnej tabuli. Ak došlo k preregistrovaniu pôvodnej parkovacej karty, po uplynutí
termínu podľa prvej vety je držiteľ pôvodnej parkovacej karty oprávnený preukazovať úhradu
spôsobom podľa § 6 ods. 4 namiesto spôsobu podľa odseku 2. Ak doterajší prevádzkovateľ
odovzdá mestu údaje o parkovacích kartách platných ku dňu 31. januára 2019 tak, že bude
možná následná efektívna kontrola ich platnosti oprávneným orgánom (najmä mestskou
políciou), po uplynutí doby 30 dní od odovzdania údajov držiteľ pôvodnej parkovacej karty je
oprávnený preukazovať úhradu spôsobom podľa § 6 ods. 4 namiesto spôsobu podľa odseku 2;
mesto je oprávnené túto lehotu skrátiť, ak to bude možné z technicko-prevádzkových dôvodov.
(4) Ak žiadateľ požiadal mesto o vydanie parkovacej karty v období od 1. januára 2019
do 31. marca 2019, mesto môže upustiť od preukazovania splnenia podmienok podľa § 8d
ods. 1 pri vydávaní parkovacej karty. V uvedenom období sa za prvý deň platnosti parkovacej
karty považuje deň, v ktorom došlo k úhrade ceny parkovacej karty. Žiadateľ preukáže splnenie
podmienok do 15 dní od doručenia výzvy mesta. Ak však žiadateľ nepreukáže splnenie
podmienok ani do 90 dní od prvého dňa platnosti parkovacej karty, prevádzkovateľ ju zruší
a alikvotnú časť ceny parkovacej karty zodpovedajúcej časovo nespotrebovanej časti úhrady
vráti žiadateľovi na základe jeho žiadosti.
(5) Ak držiteľ parkovacej karty bude mať súbežne platnú pôvodnú parkovaciu kartu a novú
parkovaciu kartu vydanú mestom, po vykonaní preregistrácie pôvodnej parkovacej karty podľa
odseku 3 sa doba platnosti novej parkovacej karty vydanej mestom zmení tak, že prvý deň
platnosti novej parkovacej karty bude nadväzovať na posledný deň platnosti pôvodnej
parkovacej karty.“.
24. V prílohe č. 3 časti A sa tabuľka nahrádza nasledovnou tabuľkou:
„
Druh parkovacieho lístku

Základná sadzba

Maximálna denná
sadzba / denný lístok

(1)

tarifné pásmo 1

0,75 € za každú začatú polhodinu

9,00 €

(2)

tarifné pásmo 2

0,50 € za každú začatú polhodinu

6,00 €
4/5

(3)

tarifné pásmo 3

0,25 € za každú začatú polhodinu

3,00 €

(4)

tarifné pásmo 4

0,25 € za každú začatú polhodinu

2,00 €

(5)

rezidentský
parkovací lístok

0,25 € za každú začatú polhodinu

---

“.
25. V prílohe č. 3 časti A v poznámke bod 1 znie:
„Denný lístok platí po dobu 24 hodín od zaplatenia, najneskôr však do konca doby spoplatnenia
platnej počas nasledujúceho dňa. Ak sa však počas celého nasledujúceho dňa úhrada
za parkovanie neplatí, denný lístok platí po dobu 48 hodín od zaplatenia.“.
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, uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 1216/2018 a týmto uznesením.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 16. februára 2019.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zverejnené: 1. 2. 2019
Účinné: 16. 2. 2019
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