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PRIMÁTOR MESTA KOŠICE  

 

vyhlasuje  

 

úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd 

a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice, prijatého uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 845/2021, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1096/2022. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

č. 225 

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta Košice 
 

 

§ 1 

Predmet 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (ďalej len „nariadenie“) určuje podrobnosti 

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice (ďalej len 

„daň“). 

 

§ 2 

Vymedzenie historickej časti mesta Košice 

 

(1) Historickú časť mesta Košice (ďalej len „historická časť“) tvorí územie mesta Košice (ďalej 

len „mesto“), ktoré je ohraničené ulicami: 

a) Hlavná v časti úseku od ulice Rooseveltova po Kasárenské námestie, vrátane pasáži vedúcich 

z Hlavnej, 

b) Františkánska, 

c) Biela, 

d) Univerzitná, 

e) Pri Miklušovej väznici, 

f) Mlynská v časti úseku od ulice Puškinova po Hlavnú, 

g) Zvonárska, 

h) Vrátna v časti úseku od ulice Bočná po Hlavnú, 

i) Alžbetina v časti úseku od ulice Bočná po Hlavnú, 

j) Zámočnícka, 

k) Uršulínska, 

l) Poštová v časti úseku od ulice Mäsiarska po Hlavnú. 

 

(2) Historická časť sa príslušnými dopravnými značkami označuje ako pešia zóna.1) 

 
1) § 59 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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§ 3 

Sadzba dane 

 

(1) Ak ďalej nie je uvedené inak, sadzba dane za motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“) a každý 

aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti je 

a) 20 €, ak ide o vozidlo kategórie L 2) a subkategórie M1 a M2 
3) s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, 

b) 50 €, ak ide o vozidlo subkategórie N1 a N2 
3) s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 

neprevyšujúcou 3500 kg, 

c) 100 €, ak ide o ostatné vozidlá neuvedené v písm. a) a b). 

 

(2) Ak je držiteľom vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená parkovať 

vozidlo v garáži alebo v dvornom priestore v historickej časti mimo verejného priestranstva, pričom 

nemá zabezpečený prístup z ulice mimo historickej časti, 

a) sadzba dane za vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti je 1 € alebo 

b) sadzba dane za vozidlo je určená paušálnou sumou vo výške 100 € za kalendárny rok. 

 

(3) Zabezpečeným prístupom z ulice mimo historickej časti podľa odseku 2 je prístup, ktorý 

umožňuje stavebno-technické usporiadanie stavieb v historickej časti bez neprimeraných ťažkostí. 

Neprimeranými ťažkosťami nie sú najmä osadenie brány alebo právne pomery, ktoré bránia využitiu 

prístupu. 

 

(4) Paušálna suma dane podľa ods. 2 písm. b) sa uplatní len v prípade, ak o to požiada daňovník, 

a to v rámci oznámenia daňovníka o jeho zámere vojsť a zotrvať vozidlom v historickej časti (ďalej 

len „oznámenie o vzniku daňovej povinnosti“). 

 

(5) Sadzba dane podľa ods. 2 písm. b) sa zníži o 70 %, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba 

s trvalým pobytom v historickej časti alebo vlastní nehnuteľnosť v historickej časti. 

 

(6) Sadzba dane podľa ods. 2 písm. b) sa zníži o 70 % aj v prípade splnenia nasledovných 

podmienok: 

a) vozidlo sa použije na prepravu osôb na nepodnikateľský účel, 

b) prejazd vozidla v historickej časti sa uskutoční na Hlavnej ulici najviac v rozsahu 20 metrov alebo 

po najbližší výjazd z Hlavnej ulice, alebo na vedľajších uliciach uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) 

až l), a 

c) vozidlo nebude parkovať na verejnom priestranstve v historickej časti. 

 

(7) Ustanovenia odsekov 2 až 6 sa nepoužijú, ak  

a) účelom vjazdu alebo zotrvania vozidla v historickej časti je využitie služieb podnikateľských 

prevádzok, alebo 

b) nebolo vydané povolenie príslušného orgánu na vjazd alebo zotrvanie vozidla v historickej časti, 

ak sa vydanie povolenia vyžaduje. 

 

 
2) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo 

trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení. 
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných 

vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá 

a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 

2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018). 
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§ 4 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 
 

(1) Náležitosti oznámenia o vzniku daňovej povinnosti sú uvedené v prílohe nariadenia. 

 

(2) Daňovník, ktorý si uplatňuje sadzbu dane podľa § 3 ods. 2 a 4, je povinný k oznámeniu pripojiť 

listiny alebo iné dôkazy, ktorými preukazuje splnenie ustanovených podmienok, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak.4) 

 

(3) Správca dane zverejní na svojom webovom sídle vzor oznámenia o vzniku daňovej povinnosti 

a vzor oznámenia o zániku daňovej povinnosti. 

 

§ 5 

Oslobodenie od dane 

 

(1) Od dane sú oslobodené 

a) mesto, mestské časti a Košický samosprávny kraj, 

b) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené subjektmi uvedenými v písm. a). 

 

(2) Od dane je tiež oslobodený vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti, ak 

a) vodič vozidla je oprávnený vojsť do pešej zóny podľa osobitného predpisu,5) pričom 

1. vozidlo sa použije na prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

2. vozidlo je označené osobitným označením vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti,6) alebo 

3. vozidlo je označené osobitným evidenčným číslom,7) 

b) vozidlo sa použije pri organizovaní verejného spoločenského alebo kultúrneho podujatia,  

1. ktorého organizátorom je subjekt uvedený v odseku 1, bez ohľadu na to, kto je držiteľom 

vozidla, alebo 

2. ak ide o podujatie určené pre verejnosť bez vstupného, 

c) vozidlo sa použije na zásobovanie prevádzok nachádzajúcich sa v historickej časti za podmienky 

podľa odseku 4, 

d) vozidlo sa použije na verejnoprospešné účely na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s mestom 

alebo mestskou časťou, najmä za účelom zabezpečenia čistoty a údržby verejných priestranstiev 

a verejných zariadení za podmienky podľa odseku 4, 

e) vozidlo sa použije na dovoz nákladu väčšieho objemu za podmienky podľa odseku 4, 

f) vozidlo sa použije na poskytovanie poštových služieb alebo doručenie zásielok za podmienky 

podľa odseku 4, 

g) prejazd vozidla v historickej časti sa uskutoční na Hlavnej ulici najviac v rozsahu 20 metrov alebo 

po najbližší výjazd z Hlavnej ulice, alebo na vedľajších uliciach uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) 

až l) a vozidlo nebude parkovať na verejnom priestranstve v historickej časti za podmienky podľa 

odseku 4, 

h) vozidlo sa použije v priamej súvislosti s činnosťou, vo vzťahu ku ktorej príslušný správny orgán 

rozhodol o povolení zvláštneho užívania miestnej cesty v historickej časti mesta (najmä 

v súvislosti so stavebnou činnosťou), 

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

ozbrojených síl a zborov SR, 

 
4) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších 

predpisov. 
5) § 44 ods. 7  a § 126 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
6) § 44 ods. 1 písm. b)  a § 126 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
7) § 126 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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j) ide o služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri 

služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu8) 

pri služobnom výkone, 

k) ide o vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone. 

 

(3) Od dane je tiež oslobodený vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti, ak ku vjazdu 

a zotrvaniu vozidla v historickej časti dôjde na základe osobitnej požiadavky mesta, najmä 

v súvislosti s plnením úloh verejnej správy. 

 

(4) Ak nejde o prípad podľa odseku 3, oslobodenie od dane podľa ods. 2 písm. c) až g) platí len 

v prípade, ak ku vjazdu a zotrvaniu vozidla v historickej časti dôjde výlučne počas určenej doby 

zásobovania uvedenej na príslušnej dopravnej značke. 

 

§ 6 

Spoločné ustanovenie 

 

Veci neupravené týmto nariadením sa spravujú osobitnými právnymi predpismi.9) 

 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta 

Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice), schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) č. 363/2007 v znení zmien a doplnkov vykonaných 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 571/2008, uznesením mestského zastupiteľstva č. 445/2012, 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 927/2014 a uznesením mestského zastupiteľstva č. 504/2016. 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2022. 

 

 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 1096/2022 nadobúdajú účinnosť dňa 1. októbra 2022. 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

 primátor mesta Košice 

 

 

  

 
8) § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
9) Najmä zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



5 

Príloha ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 225 

 

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENIA O VZNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI 

 

A. Označenie daňovníka 

Ak je daňovník fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom, označenie daňovníka obsahuje jeho 

identifikačné údaje v nasledovnom rozsahu: 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak daňovník nemá pridelené rodné číslo, 

c) adresa trvalého pobytu, 

d) adresa na doručovanie písomností, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, 

e) kontaktné údaje, najmä emailová adresa a telefonický kontakt. 

Ak je daňovník fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo právnickou osobou, označenie 

daňovníka obsahuje jeho identifikačné údaje v nasledovnom rozsahu: 

a) obchodný názov, a ak je podnikateľom fyzická osoba, tak aj meno a priezvisko, 

b) IČO, a ak je podnikateľom fyzická osoba, tak aj dátum narodenia, 

c) adresa sídla, 

d) adresa na doručovanie písomností, ak je odlišná od adresy sídla, 

e) kontaktné údaje, najmä emailová adresa a telefonický kontakt. 

 

B. Označenie vozidla 

a) evidenčné číslo vozidla (EČV), a ak vozidlo nemá pridelené EČV, údaj VIN, 

b) továrenská značka a typ vozidla, 

c) kategória vozidla, a ak nejde o kategóriu L, aj subkategória vozidla, 

d) najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo údaj o tom, že najväčšia prípustná celková 

hmotnosť vozidla neprevyšuje 3500 kg. 

 

C. Údaje o vjazde a zotrvaní vozidla v historickej časti 

a) účel vjazdu a zotrvania vozidla v historickej časti, 

b) dátum vjazdu vozidla do historickej časti, 

c) predpokladaný dátum ukončenia zotrvania vozidla v historickej časti, 

d) celkový počet dní vjazdu alebo zotrvania vozidla v historickej časti (ak sa daň nevyberá paušálnou 

sumou). 

 

D. Osobitné náležitosti k uplatneniu sadzby dane podľa § 3 ods. 2, 5 a 6 nariadenia 

a) žiadosť daňovníka o uplatnenie sadzby dane podľa § 3 ods. 2, 5 a 6 nariadenia (ďalej len „osobitná 

sadzba dane“) a o uplatnenie paušálnej sumy dane, 

b) vyhlásenie daňovníka o tom, že spĺňa podmienky na uplatnenie osobitnej sadzby dane, 

c) označenie skutočností, z ktorých vyplýva splnenie podmienok na uplatnenie osobitnej sadzby dane 

alebo nároku na zníženie osobitnej sadzby dane. 

 

Spoločné poznámky: 

1. Kontaktné údaje daňovníka nie sú povinnou súčasťou oznámenia o vzniku daňovej povinnosti. 

2. Ak z objektívnych dôvodov nemožno uviesť niektoré náležitosti oznámenia o vzniku daňovej 

povinnosti, daňovník o tom podá v oznámení bližšie vysvetlenie. 


