
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE  

č. 26 

O parkovaní v meste Košice v čase príchodu Sv.Otca 

 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe ust.§ 10 ods.3 zák.SNR č.401/90 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a ust.§ 11 ods. 3 písm. g/zák. SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie o parkovaní v meste Košice v čase príchodu Sv.Otca.  

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 

Nariadenie upravuje podmienky státia a parkovania motorových vozidiel na 

vyhradených parkovacích miestach, organizáciu a spôsob vyberania poplatkov za 

parkovanie v čase príchodu Sv.Otca.  

Čl. 2 

Parkovacie plochy 

Na parkovanie a státie motorových vozidiel v čase príchodu Sv. Otca, budú v meste 

Košice slúžiť tieto druhy parkovacích plôch: 

a/verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou  

b/verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky  

c/parkovacie pruhy pozdĺž komunikácii  

d/miestne komunikácie, kde stojace vozidlá nebudú tvoriť prekážku cestnej premávky.  

Čl. 3  

Parkovacie pruhy pozdĺž komunikácie 

V súlade s rozhodnutiami príslušných cestných správnych orgánov sú pre účely 

parkovania vyhradené ako parkovacie miesta nasledovné komunikácie:  

1. smer od Rožňavy - cesta I/50  

- radenie motorových vozidiel v pravom odstavnom pruhu cesty I/50 od križovatky 

Červený rak až po VSŽ. Pri VSŽ budú využité všetky parkoviská ako i parkoviská v 

Šaci. Predpokladaná kapacita 680 autobusov alebo 1655 osobných vozidiel.  

2. smer od Maďarska - cesta I/68  

- radenie vozidiel od ul. Palackého na Južnej triede až po Šebastovce s vynechaním 

úsekov do Barce. Po naplnení tohto úseku radenie vozidiel pokračuje na ceste I/68. 

Predpokladaná kapacita 440 autobusov alebo 1020 osobných vozidiel.  

3. smer od Slanca - cesta II/552 



- radenie motorových vozidiel od Mäsovýchodu a.s. na sídlisku Nad Jazerom s 

využitím parkovísk pri Mäsovýchode, Mlynoch, Mliekárňach a Prefe. Predpokladaná 

kapacita 260 autobusov alebo 1395 osobných vozidiel.  

4. smer od Michaloviec - cesta I/50  

- radenie motorových vozidiel na sídlisku Dargovských hrdinov od ul. Adlerovej po 

Lingov. Po zaplnení bude radenie vozidiel pokračovať na Košickú Novú Ves. 

Predpokladaná kapacita 320 autobusov alebo 725 osobných vozidiel.  

5. smer od Prešova - cesta I/50 

- radenie motorových vozidiel od križovatky na sídlisku Ťahanovce v pravom pruhu 

dialničného privádzača s využití parkovísk na Zelenom dvore a Krematóriu, taktiež sa 

využije časť Prešovskej cesty od Sečovskej cesty po Rampovú. Po zaplnení 

dialničného privádzača bude radenie pokračovať na ceste I/68. Predpokladaná kapacita 

580 autobusov alebo 1420 osobných vozidiel.  

6. smer od Kysaku, Spišskej Novej Vsi, Klatova  

- radenie motorových vozidiel na komunikáciách a parkoviskách po Watsonovu a 

Hlinkovú ul. po vonkajší zberný okruh a Moskovská tr. s časťou Tr.KVP. 

Predpokladaná kapacita 370 autobusov alebo 865 osobných vozidiel.  

Čl. 4  

Poplatok za parkovacie miesto a jeho sdzba 

1. Poplatok za zaujatie verejného priestranstva - parkovacie miesta na plochách 

vymedzených v čl. 2 a 3 Mesto Košice vyberá v zmysle § 2 ods. 4, 6 zák. č. 544/90 

Zb. v znení zmien a doplnkov od fyzických a právnických osôb.  

2. Poplatok sa vyberá za deň paušalnou sumou v hotovosti /Sk/ na parkovacích miestach 

podľa čl. 4 odst. 1 tohto VZN v dňoch od 1.7.1995 od 12.00 hod. do 2.7.1995 do 10.00 

hod. na základe vydaného parkovacieho lístku.  

3. Vydaný parkovací lístok uhrádza náklady spojené s parkovaním alebo státim 

motorového vozidla na vyčlenených plochách. Hodnota parkovacieho lístka sa 

stanovuje sadzbou: 

a/ motocykel - 20,-Sk  

b/ osobné motorové vozidlo - 60,-Sk  

c/ autobusy, obytné prívesy, nákladné motorové vozidlá - 200,-Sk  

4. Výnos z poplatku tvorí príjem Mesta Košice na osobitnom účte a slúži na obnovu 

historických pamiatok na území mesta Košíc. 

Čl. 5  

Parkovacia služba  

1. Parkovacia služba je súčasťou usporiadateľskej služby mesta Košice. Riadi ju 

poverený člen usporiadateľskej komisie, ktorý zabezpečí jej organizáciu, výdaj 

parkovacích lístkov, ich zúčtovanie a zodpovedá za činnosť parkovacej služby.  



2. Pre činnosť parkovacej služby sa zriaďuje samostatná pracovná skupina z pracovníkov 

mesta pre zabezpečenie organizačných a ekonomických záležitostí týkajúcich sa 

výdaja parkovacích lístkov a ich zúčtovania. 

Terénni pracovníci parkovacej služby budú vykonávať svoju činnosť na základe 

dohody o vykonaní práce a dohody o hmotnej zodpovednosti. Terénny pťracovník 

pokladničnej služby pre výkon stanovených úloh bude označený identifikačným 

štítkom opatreným prezentačnou pečiatkou mesta Košice.  

Čl. 6  

Systém a spôsob platby 

Člen parkovacej služby na základe dohody o hmotnej zodpovednosti prevezme 

príslušné množstvo parkovacích lístkov, ktoré po ukončení zkcie zúčtuje. 

Vyberanie poplatku za parkovacie miesto sa bu de realizovať týmto spôsobom: 

a/ verejné parkoviská /uvedené v čl. 2 pod písm. a,b/  

- pri vstupe na parkovisko vodič zaplatí poplatok, ktorý ho oprávňuje parkovať na 

vyhradenej ploche.  

b/ parkovacie pruhy pozdĺž komunikácie  

- po odstavení vozidla príslušníkom dopravnej polície, člen parkovacej služby vyberie 

poplatok v stanovenej výške.  

Parkovací lístok vodič vozidla založí za predné sklo vozidla za účelom kontroly. 

Čl. 7  

Parkovací lístok 

Parkovací lístok je označený evidenčným číslom, nominálnou hodnotou a názvom 

mesta. Môže byť doplnený aj o ďalšie údaje /napr. určenie druhu motorového vozidla/. 

Pre úhradu poplatku za parkovacie miesto budú vydané parkovacie lístky v hodnote 

20,- , 60,- a 200,- Sk, ktorými sa budú uhrádzať poplatky pre všetky druhy parkujúcich 

vozidiel.  

Čl. 8  

Zodpovednosť 

Porušenie tohto nariadenia fyzickými osobami môže byť posudzované ako priestupok 

podľa zák. Š. 372/90 Zb. v znení zmien a doplnkov.  

Za porušenie tohoto VZN právnickými osobami je možné uložiť pokutu podľa §23 

zák.č. 401/90 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov. 

Čl. 9  

Kontrola 

Kontrolu plnenia povinnosti vyplyvajúcich z tohoto nariadenia vykonávajú členovia 

usporiadateľskej komisie a Mestská polícia Košice.  

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia  



1. Toto nariadenie po jeho vyhlásení nadobúda úťinnosť dňom 1.7.1995 o 24 hod.  

2. Organizáciu parkovacej služby a vyberanie poplatkov za parkovanie 

motorových vozidiel na území susedných obcí upravujú všeobecne záväzné 

nariadenia týchto obcí.  

V Košiciach dňa 27.4.1995  

  

Ing. Rudolf Schuster, CSc. 

primátor mesta Košice 

Zverejnené: 5.5.1995  
 


