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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1022 na svojom XIX. zasadnutí dňa 12. februára 

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: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

 

č. 193 

 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku 

pred areálom Zoologickej záhrady Košice 
 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

a) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Košice na určených 

úsekoch miestnych komunikáciách v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého 

dopravného značenia,  

b) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,
1
) 

c) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, 

d) oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel.  

 

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

a) motorovým vozidlom motorové vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a L,
2
) 

b) zónou plateného parkovania úsek miestnej komunikácie pred areálom Zoologickej záhrady 

Košice (§ 2 ods. 1), 

c) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel na parkovisku. 

 

(3) Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania počas vymedzenej 

doby (ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len za úhradu, ak nariadenie alebo osobitný 

predpis neustanovuje inak. 

 

(4) Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania zabezpečuje právnická osoba 

poverená mestom (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s osobitným predpisom.
3
) Výnos úhrad 

za dočasné parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa
4
) a odplatou 

prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených 

ekonomických nákladov a nájomného. 

 

                                                             
1)  Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
2)  § 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3
)  Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

4)  § 6a ods. 3 časť vety za bodkočiarkou zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
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§ 2 

Zóna plateného parkovania 

 

(1) Zónou plateného parkovania je parkovisko uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „parkovisko“). 

Grafický plán zóny plateného parkovania je uvedený v prílohe č. 1. 

 

(2) Zóna plateného parkovania je označená príslušnými dopravnými značkami
5
) tak, aby 

parkovanie v zóne plateného parkovania bolo prípustné na parkovacích miestach a na parkoviskách 

v súlade s týmto nariadením. 

 

(3) Za súčasť zóny plateného parkovania sa nepovažujú úseky miestnych komunikácií, 

vo vzťahu ku ktorým mesto ako príslušný cestný orgán rozhodlo o zvláštnom užívaní podľa 

osobitného predpisu.
6
) 

 

§ 3 

Doba spoplatnenia dočasného parkovania 

 

Doba spoplatnenia dočasného parkovania sa určuje denne od 8:00 hod. do 19:00 hod.. 

 

§ 4 

Podmienky parkovania v zóne plateného parkovania 

 

(1) V rámci zóny plateného parkovania môžu parkovať iba príslušné motorové vozidlá podľa 

§ 1 ods. 2 písm. a). 

 

(2) Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce 

motorové vozidlá (vodič) dočasne zaparkované na parkovisku (ďalej len „platiteľ úhrady“). 

 

(3) Dočasné parkovanie sa v zóne plateného parkovania riadi podmienkami parkovania 

vyznačenými príslušným dopravným značením. 

 

§ 5 

Spôsob a výška úhrady 

 

(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie v zóne plateného parkovania (ďalej len „úhrada“) je 

stanovená v prílohe č. 2. 

 

(2) Úhrada musí byť zaplatená vopred na celý čas jednorazového dočasného parkovania 

motorového vozidla počas doby spoplatnenia. 

 

(3) Úhradu je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate alebo 

od poverenej osoby prevádzkovateľa (ďalej len „parkovací lístok“). 

 

(4) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 

 

                                                             
5
) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
6) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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(5) Úhrada parkovného je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len 

„EČV“) a je neprenosná. 

 

§ 6 

Doklad o zaplatení úhrady 

 

(1) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na EČV) 

je:  

a) platný parkovací lístok z parkovacieho automatu, 

b) pokladničný doklad vydaný poverenou osobou prevádzkovateľa. 

 

(2) Platný parkovací lístok (doklad o zaplatení úhrady) je platiteľ úhrady povinný umiestniť 

za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje 

na motorové vozidlo kategórie L. 

 

(3) Neoprávnené vytváranie, napodobovanie alebo pozmeňovanie dokladov o zaplatení úhrady 

tak, aby boli považované za pravé, sa zakazuje. 

 

§ 7 

Oslobodenie od úhrady 

 

(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené: 

a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, 

ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície Košice, 

b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri služobnom 

výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu
7
) pri služobnom 

výkone, 

c) služobné vozidlá mesta, 

d) služobné vozidlá Mestskej časti Košice – Kavečany, 

e) služobné vozidlá prevádzkovateľa, 

f) vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone, 

g) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
8
) 

h) autobusy mestskej hromadnej dopravy. 

 

(2) Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového 

vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla. 

 

(3) Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie 

od úhrady umiestnením parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím viditeľne 

za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany 

motorového vozidla. 

 

                                                             
7
) § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

8) § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 447/2008 

Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. 
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 § 8  

Sankcie 

 

Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.
9
) 

 

§ 9 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

 primátor mesta Košice 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 19.02.2018 

 

Účinné: 01.04.2018 

 

  

                                                             
9) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 1 

ku všeobecne záväznému nariadeniu 

 

Zóna plateného parkovania  

 

 

Zónu plateného parkovania tvorí parkovisko pred areálom Zoologickej záhrady Košice v časti 

na parc. KN-C č. 1523/2, 1523/14 a 1523/15, kat. úz. Kavečany, obec Košice – Kavečany. 

 

Grafický plán zóny plateného parkovania: 
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Príloha č. 2   

ku všeobecne záväznému nariadeniu 

 

Výška úhrady za dočasné parkovanie  

 

 

kategória motorového vozidla čas zakúpenia parkovacieho lístka 

8:00 – 16:00 16:00 – 19:00 

L, M1, N1 2 €/deň 1 €/deň 

M2, M3, N2 10 €/deň 3 €/deň 

 

Poznámka: 

Parkovanie motorových vozidiel pri prevádzkovaní taxislužby je zdarma, ak doba státia 

nepresiahne 15 minút. 


