
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 41

O vytváraní podmienok bezbariérového života občanov na území mesta
Košice
/nariadenie o bezbariérovom prostredí/

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 866
prijatým na svojom XXVII. zasadnutí dňa 25. júna l998 v súlade s § 6 zákona č. 369/l990 Zb. o
obecnom zriadení a § l0 ods. 3 písm. a) zákona č. 40l/l990 Zb. o meste Košice ustanovuje

P R V Á &nbsp Č A S Ť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ sa vydáva na podporu utvárania a
ochrany zdravých podmienok života, práce a životného prostredia na území mesta pre osoby
pohybovo, zmyslovo alebo ináč zdravotne postihnuté.

§ 2
Pôsobnosť

Týmto nariadenínm sú povinné sa riadiť orgány mesta a mestských častí ako aj všetky
právnické osoby a fyzické osoby zúčastnené na príprave, výstavbe, prestavbe alebo úprave a
prevádzkovaní objektov určených na užívanie verejnosťou.

D R U H Á &nbsp Č A S Ť
ZABEZPEČOVANIE BEZBARIEROVÉHO PROSTREDIA

Všeobecné spoločné povinnosti

§ 3

Orgány a osoby podľa § 2 sú povinné v súlade s osobitným predpisom 1), dbať na dôsledné
doržiavanie technických požiadaviek pri obstarávaní, navrhovaní a schvaľovaní
územnoplánovacej dokumentácie zóny a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní
stavieb 2)

a) bytových domov 3),
b) bytov osobitného určenia 4) a bytov v domoch osobitného určenia 5),
c) rodinných domov 6) ak sa majú uskutočniť alebo prispôsobiť na užívanie aj osobám pohybovo,
zmyslovo alebo ináč zdravotne postihnutým,
d) občianskeho vybavenia,
e) pre výrobu s viac ako dvadsať zamestnancami 7).



§ 4

Stavbami občianskeho vybavenia sú stavby pre

a) správu a riadenie,
b) služby, obchod a verejné stravovanie,
c) telesnú výchovu a šport,
d) školstvo a kultúru,
e) zdravotníctvo
f) sociálnu starostlivosť a sociálne služby /ďalej len "zariadenia sociálnej starostlivosti"/,
g) dopravu vrátane miestnych komunikácií,
h) motorizmus,
i) dočasné ubytovanie v častiach určených na užívanie verejnosťou /napríklad internáty,
ubytovne, hotely/ 1).

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. l92/l994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
2) Zákon č. 5O/l976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
Vyhláška FM TIR č. 85/l976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
3) § 4O ods. 1 a § 43 vyhlásky FM TIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení
neskorších predpisov.
4) § 2 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými
náhradami.
5) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 189/1992 Zb.
6) § 44 ods. 1 vyhlášky FM TIR č. 83/1976 Zb.
7) Nariadenie vlády SR č. 456/l99l Zb. o určení povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na
celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa.

Rozdelenie pôsobnosti pri vytváraní bezbariérového prostredia

§ 5
Súčinnosť mesta

(l) Mesto sa stará o vytváranie bezbariérového prostredia na svojom území. Za tým
účelom v súlade s osobitným predpisom l)

a) prostredníctvom Útvaru hlavného architekta mesta usmerňuje navrhovanie a
umiestňovanie stavieb a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu zóny a kontroluje
ich dodržiavanie,
b) dbá na odstraňovaní bariér v budovách a na verejných priestranstvách vo vlastníctve a
správe mesta,
c) dbá na budovaní bezbariérovej siete miestnych komunikácií a komunikácií v správe
mesta 8), prostredníctvom právnických osôb zriadených alebo založených mestom na
tento účel,
d) uchádza sa o prideľovanie štátnej účelovej dotácie a príspevkov od domáciach i
zahraničných účelových fondov a združení /PHARE/ na tento účel,



e) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní pomoci osobám pohybovo,
zmyslovo alebo ináč zdravotne postihnutým.

8) § 3d zákona č. 135/1996 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.

§ 6
Súčinnosť mestských častí

Mestská časť sa stará o vytváranie bezbariérového prostredia na svojom území. Za tým
účelom v súlade s osobitným predpisom 1)

a) poskytuje súčinnosť mestu a právnickým osobám zriadeným alebo založeným mestom,
b) pri udeľovaní súhlasu k umiestneniu právnickej osoby ukladá povinnosť zabezpečiť
bezbariérové prostredie a splnenie tejto povinnosti kontroluje,
c) pôsobí na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vlastnia, spravujú alebo prevádzkujú
budovy uvedené v § 3 a 4, aby sa zúčastnili na odstraňovaní jestvujúcich bariér.

§ 7
Súčinnosť právnických osôb založených alebo zriadených mestom

Právnické osoby zriadené alebo založené mestom na plnenie funkcií mesta určených
zákonom, alebo ktoré majetok mesta spravujú alebo prenajímajú

a) zúčastňujú sa na vytváraní bezbariérového prostredia na území mesta v okruhu im
vymedzených pôsobností,
b) prenajímajú majetok mesta len osobám, ktoré sa zaviažu vytvoriť v prenajatej nehnuteľnosti
bezbariérové prostredie.

§ 8
Súčinnosť ostatných osôb

Všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vlastnia objekty uvedené v § 3 a 4 zabezpečia
prístup do nich najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez
vyrovnávacích stupňov 1) a budú vytvárať bezbariérové prostredie aj vnútri objektov.

§ 9
Pokuty

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

9) § 23 zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 47 zák. SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.



T R E T I A &nbsp Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť l5. dňom od uverejnenia na úradnej tabuli.

&nbsp

Ing. Rudolf Schuster, CSc.
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa: 4.8.1998
Účinné od: 19.8.1998
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