Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1229 na svojom XXII. zasadnutí dňa 17. 9.
2018 v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Košice sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) prevádzkou poskytujúcou služby pre uzavretú spoločnosť prevádzka sprístupnená len
pre pozvaný a presne vymedzený okruh osôb bez možnosti vstupu iným osobám (napr.
vyhradená miestnosť, zabezpečená kontrola osôb pri vstupe do prevádzky), ktoré nie sú
súčasťou tejto súkromnej akcie (napr. svadby, rodinné oslavy); nepatria tu diskotéky, ani
akcie, u ktorých sa pri vstupe návštevníkov vyberá vstupné alebo iný obdobný poplatok,
h) centrom mesta územie ohraničené ulicami Moyzesova, Štúrova (v úseku od križovatky
Moyzesova - Štúrova po Námestie Osloboditeľov), Južná trieda (v úseku od križovatky Južná
trieda – Námestie Osloboditeľov po križovatku Južná trieda - Fejova), chodník medzi
budovami Južná trieda 2a a Južná trieda 2, Palárikova ulica (v úseku 225 m od chodníka
medzi budovami Južná trieda 2a a Južná trieda 2 smerom na sever až po Palackého),
Palackého (v úseku od Námestia Osloboditeľov po križovatku Palackého - Jantárova),
Protifašistických bojovníkov, Štefánikova, Hviezdoslavova (v úseku od kruhového objazdu
po križovatku s Moyzesovou). Grafické zobrazenie tvorí prílohu tohto nariadenia.“.
2. V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slová „bez exteriérového sedenia po 22:00“ dopĺňajú slová:
„(platí len v prípade, ak nie je možné prevádzkovú dobu pre tento typ prevádzky určiť podľa
písmena a) alebo d) tohto odseku)“
3. V § 4 ods. 2 sa úvodná veta mení a znie:
„V centre mesta sa vzhľadom na osobité postavenie a celomestský význam daného územia
určuje v konkrétnych typoch prevádzok odlišne od ods. 1 a ods. 3 prevádzková doba
nasledovne:“
4. V § 4 ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „po 24:00“ vkladá čiarka a slová „ak nejde
o prípad podľa písm. c)“.
5. V § 4 ods. 2 písm. c) sa za slová „alkoholické nápoje“ dopĺňajú slová
„alebo v predajniach, ktoré okrem sortimentu zahrňujúceho alkoholické nápoje, sa súčasne
vykonáva pohostinská činnosť, pričom tieto predajne nie sú primárne zamerané na
prevádzkovanie pohostinskej činnosti (vrátane diskontov)
6. V § 4 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „(svadby, narodeniny, iné oslavy...)“.
7. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Prevádzková doba určená pre jednotlivé prevádzky na piatok sa určuje aj na dni, ktoré
bezprostredne predchádzajú dňom pracovného pokoja.“
8. V § 7 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2 v znení:

„ (2) Pre prevádzky v mestskej časti Košice – Staré mesto, ktoré sa nenachádzajú v bytovom
dome a majú ku dňu 1. 7. 2018 preukázateľne zabezpečené priestory proti vibráciám a hluku
v zmysle § 2 písm. e) tohto nariadenia, platí prevádzková doba uvedená v § 4 ods. 2 písm. b)
tohto nariadenia, ak spĺňajú aj ostatné podmienky uvedené v § 4 ods. 2 písm. b) nariadenia.“
Čl. II.
Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice č. 173 schváleného uznesením č. 579/2016 v znení tohto uznesenia.
Čl. III
Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2018.
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námestník primátora
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