Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 506 na svojom XIX. zasadnutí dňa 19. októbra
2020 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, uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1216/2018, uznesením Mestského zastupiteľstva
v Košiciach č. 16/2019 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 79/2019, sa mení
a dopĺňa takto:
1.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V prípade obytnej jednotky, ktorá podľa grafického plánu zóny plateného parkovania
patrí do rezidentskej lokality, avšak sa nachádza v budove bezprostredne hraničiacou
s centrálnou mestskou zónou (ďalej len „hraničná obytná jednotka“), sa môže vlastník obytnej
jednotky rozhodnúť, či sa na danú obytnú jednotku budú vzťahovať ustanovenia nariadenia
platné pre centrálnu mestskú zónu alebo pre rezidentské lokality. Ak je obytná jednotka
v spoluvlastníctve viacerých osôb, ustanovenie § 8c ods. 1 sa použije primerane. Zoznam
hraničných obytných jednotiek je uvedený v prílohe č. 1.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

2.

V § 6 odsek 7 znie:
„(7) V prípade straty alebo značného poškodenia parkovacej karty má jej držiteľ nárok
na vydanie duplikátu parkovacej karty. Prevádzkovateľ vyhotoví duplikát parkovacej karty
podľa prvej vety po doručení žiadosti a úhrade administratívneho poplatku vo výške uvedenej
v prílohe č. 3. Prevádzkovateľ môže z dôvodu hodného osobitného zreteľa upustiť od úhrady
administratívneho poplatku. Ak bola parkovacia karta vydaná výlučne v elektronickej podobe,
ustanovenie prvej vety sa nepoužije.“.

3.

V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Držiteľ parkovacej karty má nárok na zmenu údaju o EČV, na ktorý je naviazaná
parkovacia karta. Rezident, ktorý je vlastníkom obytnej jednotky alebo sa za vlastníka obytnej
jednotky považuje podľa § 8c ods. 1, môže požiadať o zmenu oprávnenej osoby podľa § 8c
ods. 3 až 5, ako aj o zmenu údajov týkajúcej sa tejto osoby.“.

4.

V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Držiteľ parkovacej karty má nárok na bezodplatnú dočasnú zmenu údaju o EČV,
na ktorý je naviazaná parkovacia karta, ak držiteľ parkovacej karty nemôže užívať pôvodné
motorové vozidlo z dôvodu nevyhnutnej servisnej udalosti (najmä škodovej udalosti);
nemožnosť užívať pôvodné motorové vozidlo je potrebné preukázať. V prípade náhradného
motorového vozidlo sa podmienka podľa § 8d ods. 1 písm. e) považuje za splnenú. Počas
dočasnej zmeny údaju o EČV sa parkovacia karta nevzťahuje na pôvodné motorové vozidlo.

Počas platnosti parkovacej karty možno dočasnú zmenu EČV vykonať najviac dvakrát, a to
súhrnne najviac na dobu 30 dní.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
5.

V § 8 ods. 5 posledná veta znie: „V prípade zrušenia platnosti parkovacej karty prevádzkovateľ
na základe žiadosti vráti alikvotnú časť ceny parkovacej karty zodpovedajúcej časovo
nespotrebovanej časti úhrady po odpočítaní administratívneho poplatku uvedeného v prílohe
č. 3 (storno poplatku), ak suma na vrátenie bude najmenej tri eurá.“.

6.

V § 8c ods. 6 v celom texte sa slová „dotknutá osoba“ vo všetkých gramatických tvaroch
nahrádzajú slovami „opatrovaná osoba“ v príslušnom gramatickom tvare.

7.

V § 8c ods. 8 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a časť textu za bodkočiarkou.

8.

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.

9.

V § 8c ods. 11 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho držiteľom (evidovaným
v technickom preukaze motorového vozidla),“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

10. V § 8c ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“ a slová „odseku 10“ sa
nahrádzajú slovami „odseku 11“.
11. § 8c sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Rezidentskú parkovaciu kartu nemožno tiež vydať vo vzťahu k EČV motorového
vozidla, ak vo vzťahu k takému motorovému vozidlu bolo v príslušnej lokalite vyhradené
parkovacie miesto. V prípade vyhradenia parkovacieho miesta v danej lokalite rezidentovi sa
maximálny počet rezidentských parkovacích kariet ustanovený v predchádzajúcom odseku
znižuje o jeden; zároveň zaniká nárok na vydanie rezidentskej parkovacej karty podľa odsekov
5 a 6.“.
12. V § 8d ods. 1 písm. e) bode 1 sa za pravú okrúhlu zátvorku vkladá čiarka a slová „vrátane
evidencie motorového vozidla na živnosť fyzickej osoby; ak je držiteľom motorového vozidla
jeden z manželov, počas trvania manželstva sa za držiteľa motorového vozidla na účely
vydávania rezidentskej parkovacej karty považuje aj druhý z manželov bez ohľadu
na skutočnosť, či motorové vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“.

13. V § 8d ods. 1 písm. i) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“ a slová „a) a c)“ sa
nahrádzajú slovami „a) a b)“.
14. 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.“.
15. V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slovom „EČV“ vypúšťa slovo „u“.
16. Za § 11d sa vkladá nový § 11e, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 11e
Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2020
(1) 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.
(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.“.
17. V prílohe č. 1 sa na koniec pripája text, ktorý znie:
„Zoznam hraničných obytných jednotiek (§ 2 ods. 2):
 obytné jednotky nachádzajúce v bytovom dome na adrese
a) Fejova 2 až 12 párne,
b) Hutnícka 2 až 18 párne“.
18. V prílohe č. 3 v časti A. sa na koniec tabuľky pripájajú dva riadky, ktoré znejú:
„

„.

(6)

osobitný parkovací
lístok ŤZP

0,00 €

---

(7)

opatrovateľský
parkovací lístok

0,00 €

---

19. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou D, ktorá znie:
„D. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY
Druh administratívneho poplatku

Sadzba

(1)

vydanie duplikátu parkovacej karty

5,00 €

(2)

zrušenie platnosti parkovacej karty (storno poplatok)

10 % z ceny
parkovacej karty
(najmenej však 5,00 €)

Poznámky:
Poplatok sa neplatí, ak dôvodom na vykonanie príslušného úkonu spojeného s parkovacou
kartou je jedna z nasledovných skutočností:
a) zánik niektorej z podmienok nevyhnutných na vydanie rezidentskej parkovacej karty,
b) zmena držiteľa motorového vozidla.“.
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, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 16/2019, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 79/2019 a týmto uznesením.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 15. novembra 2020.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zverejnené: 30. 10. 2020
Účinné: 15. 11. 2020

