PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
vyhlasuje
úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice prijaté uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2015, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 574/2016.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 157
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
§1
Úvodné ustanovenia
a)
b)
c)
d)

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Košice na určených
úsekoch miestnych komunikáciách v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého
dopravného značenia,
výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,1
spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel,
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) miestnymi komunikáciami miestne komunikácie vo vlastníctve mesta Košice (ďalej len
„mesto“), ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská a verejné priestranstvá,
ktoré slúžia miestnej doprave,
c) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zóne
plateného parkovania (§ 2),
d) rezidentom fyzická osoba a právnická osoba, ktorá má podľa tohto nariadenia nárok na vydanie
rezidentskej parkovacej karty alebo na užívanie rezidentskej parkovacej karty,
e) rezidentským parkovacím miestom parkovacie miesto v centrálnej mestskej zóne, ktoré je
na základe príslušného dopravného značenia určené výlučne pre rezidentov a parkovacie miesto
v rezidentskej lokalite, ktoré nie je zaradené do žiadneho tarifného pásma (§ 2 ods. 1),
f) dočasne vyhradené parkovacie miesta pre konkrétnych užívateľov parkovacie miesto, ktoré je
na základe príslušného dopravného značenia označené ako parkovacie miesto s vyhradeným
státím, a to počas doby jeho vyhradenia,
g) dočasným stanovišťom TAXI je parkovacie miesto, ktoré je na základe príslušného dopravného
značenia označené ako parkovacie miesto vyhradené pre určené vozidlá taxislužby, a to počas
doby jeho vyhradenia,
h) vyhradeným parkovacím miestom dočasne vyhradené parkovacie miesto pre konkrétnych
užívateľov a iné parkovacie miesto alebo parkovisko, ktoré je na základe príslušného
dopravného značenia označené ako parkovacie miesto (parkovacie miesta) s vyhradeným státím,
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Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
§ 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.
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i) obytnou jednotkou byt,3 rodinný dom3a alebo iná nehnuteľnosť, ktorá je svojím účelom určená
na dlhodobé bývanie,
j) závažným zdravotným postihnutím dolných končatín ťažké zdravotné postihnutie, ak miera
funkčnej poruchy z dôvodu zdravotného postihnutia dolných končatín je vyššia ako 50 %3b alebo
miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti z dôvodu zdravotného postihnutia dolných
končatín je vyššia ako 50 %.3c
(3) Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania (§ 2) 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 (§ 2) zabezpečuje právnická
osoba poverená mestom (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s osobitným predpisom.4 Výnos
úhrad za dočasné parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa5 a odplatou
prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených
ekonomických nákladov a nájomného.
(5) Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať dopravno-regulačný systém elektronickej
registrácie vozidiel za účelom dohľadu nad parkovaním a vyhodnocovania aktuálnej dopravnej
situácie v zóne plateného parkovania (§ 2).
§2
Zóna plateného parkovania
(1) Zónou plateného parkovania sú miestne komunikácie na uliciach uvedených v prílohe č. 1.
Zóna plateného parkovania pozostáva z centrálnej mestskej zóny a rezidentských lokalít číslo 1 až
10 (ďalej len „rezidentská lokalita“) v okolí centrálnej mestskej zóny a z určených parkovísk mimo
centrálnej mestskej zóny a mimo rezidentských lokalít (ďalej len „osobitné parkoviská“); súčasťou
zóny plateného parkovania sú aj parkoviská zabezpečené závorovým parkovacím systémom (ďalej
len „závorové parkoviská“). V prílohe č. 1 je zároveň uvedené zaradenie parkovacích miest
do jednotlivých kategórií zóny plateného parkovania a do príslušných tarifných pásem. V prílohe
č. 1 je tiež uvedené, ktoré osobitné parkoviská sa považujú za súčasť príslušných rezidentských
lokalít. Grafický plán zóny plateného parkovania je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Ak to pripúšťa dopravná situácia v rezidentskej lokalite, prevádzkovateľ môže na základe
projektu dopravného značenia odsúhlaseného príslušnými orgánmi s predchádzajúcim súhlasom
mesta zaradiť ďalšie rezidentské parkovacie miesta do tarifného pásma 3.
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§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
§ 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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(3) Zóna plateného parkovania je označená príslušnými dopravnými značkami6 tak, aby
parkovanie v zóne plateného parkovania bolo prípustné na parkovacích miestach a na parkoviskách
v súlade s týmto nariadením.
(4) 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.7
§3
Doba spoplatnenia dočasného parkovania
(1) Doba spoplatnenia dočasného parkovania s výnimkou vyhradených parkovacích miest
a dočasných stanovíšť TAXI sa určuje nasledovne:
a) v centrálnej mestskej zóne na parkovacích miestach zaradených do jednotlivých tarifných pásem,
ak nejde o parkovacie miesta uvedené v písm. c),
pondelok – piatok od 7.30 hod. do 18.00 hod.,
sobota od 7.30 hod. do 13.00 hod.;
b) v rezidentských lokalitách na parkovacích miestach zaradených do jednotlivých tarifných pásem
a na osobitných parkoviskách na platených parkovacích miestach zaradených do jednotlivých
tarifných pásem, ak nejde o parkovacie miesta uvedené v písm. c),
pondelok – piatok od 7.30 hod. do 18.00 hod.,
sobota od 7.30 hod. do 13.00 hod.,
c) na závorových parkoviskách
pondelok – piatok od 7.30 hod. do 19.30 hod.,
sobota od 7.30 hod. do 13.00 hod..
(2) Za dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach uvedených v odseku 1
mimo dobu spoplatnenia, počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja uznaných v Slovenskej
republike sa úhrada neplatí.
§4
Podmienky parkovania v zóne plateného parkovania
(1) V rámci zóny plateného parkovania môžu parkovať iba motorové vozidlá kategórie M1 a N1
s dĺžkou do 5,5 m a kategórie L s výnimkou parkovísk, kde sú označené príslušným dopravným
značením aj parkovacie státia pre motorové vozidlá kategórie M2 a M3.
(2) Motorové vozidlá kategórie M1 s dĺžkou nad 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2 nemôžu
parkovať v zóne plateného parkovania. Motorovým vozidlám týchto kategórií je povolené iba
zastavenie na čas nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovarov či osôb.
(3) Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce
motorové vozidlá (vodič) dočasne zaparkované na miestnych komunikáciách v zóne plateného
parkovania (ďalej len „platiteľ úhrady“). V prípade parkovacej karty je platiteľom úhrady žiadateľ.
(4) Dočasné parkovanie sa v zóne plateného parkovania riadi podmienkami parkovania
vyznačenými príslušným dopravným značením.
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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.
§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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(5) V bezprostrednej blízkosti materskej školy, základnej školy, zdravotníckeho strediska
a zariadenia poskytujúceho sociálne služby (ďalej len „poskytovateľ verejnoprospešných služieb“)
možno zastaviť na nevyhnutný čas, ak účel prepravy osôb priamo súvisí s hlavným predmetom
činnosti poskytovateľa verejnoprospešných služieb (najmä ak ide o sprevádzanie maloletého
dieťaťa).
§5
Spôsob a výška úhrady
(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie v zóne plateného parkovania (ďalej len „úhrada“) je
stanovená v prílohe č. 3.
(2) Úhrada musí byť zaplatená vopred na celý čas jednorazového alebo vopred na celý čas
opakovaného dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia. To neplatí
v prípade jednorazového dočasného parkovania na závorových parkoviskách, kedy sa úhrada
za dočasné parkovanie platí za čas dočasného parkovania na parkovisku pred výjazdom
z parkoviska.
a)
b)

c)
d)
e)

(3) Úhradu je možné realizovať:
zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma (ďalej len
„parkovací lístok“),
zakúpením elektronického parkovacieho lístka prostredníctvom webovej aplikácie pre mobilné
telefóny (smartfóny), prípadne inou formou úhrady cez internet a prostredníctvom SMS platby
(ďalej len „elektronický parkovací lístok“); zakúpenie elektronického parkovacieho lístka možno
podmieniť elektronickou registráciou platiteľa úhrady,
zaplatením parkovného na závorovom parkovisku,
predplatením parkovacej karty na parkoviská do príslušného tarifného pásma alebo lokality zóny
plateného parkovania (ďalej len „parkovacia karta“),
úhradou za dočasné vyhradenie parkovacieho miesta a za dočasné stanovište TAXI.
(4) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.

(5) Úhrada parkovného je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len
„EČV“) a je neprenosná; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 8 ods. 2 a § 8f.
(6) V prípade elektronického parkovacieho lístku je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné
technické opatrenia tak, aby bolo možné predĺženie doby platnosti elektronického parkovacieho
lístku za pomernú časť parkovného aj v menšej časovej sadzbe, ako ustanovuje príloha č. 3 v časti
A. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na elektronické parkovacie lístky
uhrádzané prostredníctvom SMS platby.
§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) platný elektronický parkovací lístok,
c) pokladničný doklad vydaný pokladňou závorového systému,
d) platná parkovacia karta,
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e) potvrdenie o úhrade dočasne vyhradených miest pre konkrétnych užívateľov a dočasného
stanovišťa TAXI.
(2) Parkovacia karta môže mať aj elektronickú podobu (formou elektronickej registrácie úhrady
a príslušného EČV). V tom prípade je potvrdením o úhrade príslušná potvrdzujúca elektronická
správa a elektronicky zaslaný daňový doklad; v tomto prípade sa parkovacia karta v tlačenej podobe
nevydáva.
(3) Elektronický parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom jeho elektronického
doručenia po príslušnej elektronickej úhrade. V prípade zakúpenia viac ako jedného elektronického
parkovacieho lístka v prelínajúcom sa čase platnosti platnosť každého ďalšieho zakúpeného
elektronického parkovacieho lístku nastáva po uplynutí platnosti toho prechádzajúceho.
(4) Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu, ak nejde o elektronický parkovací
lístok alebo parkovaciu kartu v elektronickej podobe, je platiteľ úhrady povinný umiestniť
za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane
parkovacieho lístka alebo parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak
z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný údaj
potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, považuje sa to za nezaplatenie úhrady
za dočasné parkovanie.
(5) Úhrada za dočasné parkovanie na závorových parkoviskách sa platí za čas jednorazového
dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia najskôr 15 minút pred
výjazdom z parkoviska. Táto povinnosť mu trvá aj v prípade, že odchádza z parkoviska až
po uplynutí doby spoplatnenia.
(6) Neoprávnené vytváranie, napodobovanie alebo pozmeňovanie dokladov o zaplatení úhrady
tak, aby boli považované za pravé, sa zakazuje.
(7) V prípade straty alebo značného poškodenia parkovacej karty má jej držiteľ nárok
na vydanie duplikátu parkovacej karty. Prevádzkovateľ vyhotoví duplikát parkovacej karty podľa
prvej vety po doručení žiadosti a úhrade manipulačného poplatku. Prevádzkovateľ určí výšku
manipulačného poplatku najviac v sume päť eur. Prevádzkovateľ môže z dôvodu hodného
osobitného zreteľa upustiť od úhrady manipulačného poplatku. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije
v prípade parkovacej karty v elektronickej podobe (odsek 2).
§7
Parkovací lístok a elektronický parkovací lístok
Parkovací lístok a elektronický parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového
vozidla v zóne plateného parkovania mimo závorových parkovísk, mimo dočasne vyhradených
parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI po dobu vyznačenú na tomto lístku, a to v územnom
rozsahu platnosti podľa tarifného pásma. Parkovací lístok a elektronický parkovací lístok zakúpený
a) pre tarifné pásmo 1 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 1, 2, 3 a 4,
b) pre tarifné pásmo 2 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 2, 3 a 4,
c) pre tarifné pásmo 3 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 3 a 4,
d) pre tarifné pásmo 4 platí v rozsahu parkovacích miest tarifného pásma 4.
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Parkovacia karta
§8
(1) Parkovacia karta umožňuje jej držiteľovi dočasné parkovanie motorového vozidla, ktorého
EČV je na nej vyznačené, v zóne plateného parkovania, a to počas doby platnosti parkovacej karty.
(2) Držiteľ parkovacej karty má nárok na zmenu údaju o EČV, ktorý je uvedený na parkovacej
karte. Rezident, ktorý je vlastníkom obytnej jednotky alebo sa za vlastníka obytnej jednotky
považuje podľa § 8c ods. 1, môže požiadať o zmenu oprávnenej osoby podľa § 8c ods. 3 až 5, ako
aj o zmenu údajov týkajúcej sa tejto osoby. Prevádzkovateľ môže podmieniť vykonanie zmeny
parkovacej karty podľa tohto odseku úhradou manipulačného poplatku; ustanovenie § 6 ods. 8 sa
použije primerane.
(3) Rozsah možnosti dočasného parkovania motorových vozidiel na základe parkovacej karty
závisí predovšetkým od kategórie parkovacej karty. Parkovacie karty sa členia na nasledovné
kategórie:
a) abonentná parkovacia karta,
b) rezidentská parkovacia karta.
§ 8a
Abonentná parkovacia karta
(1) Abonentná parkovacia karta sa vydáva osobitne pre každé tarifné pásmo.
(2) Abonentná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne
plateného parkovania v nasledovnom rozsahu:
a) abonentná parkovacia karta vydaná pre tarifné pásmo 1 platí v rozsahu parkovacích miest
tarifných pásem 1, 2, 3 a 4;
b) abonentná parkovacia karta vydaná pre tarifné pásmo 2 platí v rozsahu parkovacích miest
tarifných pásem 2, 3 a 4;
c) abonentná parkovacia karta vydaná pre tarifné pásmo 3 platí v rozsahu parkovacích miest
tarifných pásem 3 a 4;
d) abonentná parkovacia karta vydaná pre tarifné pásmo 4 platí v rozsahu parkovacích miest
tarifných pásem 4 a závorových parkovísk v tarifnom pásme 4.
(3) Abonentná parkovacia karta sa nevzťahuje na parkovanie na závorovom parkovisku,
na vyhradenom parkovacom mieste a na dočasnom stanovišti TAXI; tým nie je dotknuté
ustanovenie ods. 2 písm. d).
(4) Žiadateľ má nárok na zakúpenie jednej abonentnej parkovacej karty vydanej pre tarifné
pásmo 4 [odsek 2 písm. d)] v nižšej cene uvedenej v prílohe č. 3 v prípade splnenia nasledovných
podmienok:
a) žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
b) žiadateľ dosiahol vek 70 rokov,
c) žiadateľ užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať abonentná parkovacia karta,
na súkromné účely,
d) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu.
(5) Abonentná parkovacia karta sa vydáva s dobou platnosti na jeden rok alebo na 180 dní. Abonentná
parkovacia karta podľa odseku 4 sa vydáva s dobou platnosti len na jeden rok.
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§ 8b
Rezidentská parkovacia karta
(1) Rezidentská parkovacia karta v centrálnej mestskej zóne umožňuje rezidentovi dočasné
parkovanie motorového vozidla na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte.
Na rezidentskej parkovacej karte prevádzkovateľ určí tri ulice, ktorými sú ulica trvalého pobytu
rezidenta a ulice priľahlé resp. nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti ulice trvalého pobytu
rezidenta, ako susedná, súbežná ulica a pod., podľa aktuálnej dopravnej situácie v zóne plateného
parkovania.
(2) Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite umožňuje rezidentovi dočasné
parkovanie motorového vozidla v príslušnej rezidentskej lokalite, ktorej označenie je uvedené na
parkovacej karte (ďalej len „základná rezidentská lokalita“) a v rezidentských lokalitách
bezprostredne susediacich so základnou rezidentskou lokalitou.
(3) Osobitná rezidentská parkovacia karta umožňuje osobe so závažným zdravotným
postihnutím dolných končatín dočasné parkovanie motorového vozidla
a) v centrálnej mestskej zóne na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte, pričom
prevádzkovateľ určí tri ulice, ktorými sú ulica miesta výkonu práce [§ 8d ods. 1 písm. h)] a ulice
priľahlé resp. nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti ulice miesta výkonu práce, ako
susedná, súbežná ulica a pod., podľa aktuálnej dopravnej situácie v zóne plateného parkovania,
b) v rezidentskej lokalite, kde sa nachádza miesto výkonu práce [§ 8d ods. 1 písm. h)],
a to výlučne za predpokladu, že držiteľ osobitnej rezidentskej parkovacej karty bez vlastného
zavinenia nemôže parkovať na vyhradených parkovacích miestach, na ktorých je parkovanie
oslobodené od úhrady [§ 9 ods. 1 písm. f), § 9 ods. 3].
(4) Rezidentská parkovacia karta sa nevzťahuje na parkovanie na závorovom
parkovisku, na vyhradených parkovacích miestach a na dočasných stanovištiach TAXI.
(5) Rezidentská parkovacia karta sa vydáva s dobou platnosti na jeden rok.
(6) Rezidentskú parkovaciu kartu možno vydať žiadateľovi len v prípade, ak preukáže splnenie
podmienok podľa tohto nariadenia.
§ 8c
Určenie okruhu rezidentov
(1) Rezidentskú parkovaciu kartu možno vydať výlučne žiadateľovi, ktorý je vlastníkom obytnej
jednotky v zóne plateného parkovania, ak ďalej nie je uvedené inak. Na účely tohto nariadenia sa za
vlastníka obytnej jednotky považuje aj nájomca obytnej jednotky, ak ide o nájom družstevného bytu
alebo nájom bytu vo vlastníctve mesta. Ak vo vzťahu k jednej obytnej jednotke vystupuje podľa
prvej vety a druhej vety v pozícii vlastníka viac osôb (spoluvlastníci, spoloční nájomcovia),
o vydanie rezidentskej parkovacej karty je oprávnený požiadať
a) každý z manželov, ak je obytná jednotka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo
v spoločnom nájme manželov,
b) osoba, ktorá je oprávnená rozhodovať o hospodárení s obytnou jednotkou, najmä z dôvodu, že
disponuje väčšinovým spoluvlastníckym podielom na spoločnej veci alebo z dôvodu získania
predchádzajúceho súhlasu ostatných spoluvlastníkov, ktorých veľkosť spoluvlastníckych
podielov v súčte spolu s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu žiadateľa predstavuje
nadpolovičnú väčšinu pri rozhodovaní o spoločnej veci.
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(2) Žiadateľ pri podaní žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty uvedie identifikačné
údaje oprávnenej osoby, ktorá bude užívať rezidentskú parkovaciu karta pre vlastné potreby alebo
na účely podľa tohto nariadenia; oprávnenou osobou môže byť aj samotný žiadateľ, ak je fyzickou
osobou. Žiadateľ zároveň určí, či žiada o vydanie rezidentskej parkovacej karty pre osoby s trvalým
pobytom v zóne plateného parkovania (podľa odseku 3 alebo 4) alebo pre iné osoby (podľa odseku
5 alebo 6).
(3) Rezidentskú parkovaciu kartu v centrálnej mestskej zóne (§ 8b ods. 1) možno vydať
žiadateľovi v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) oprávnenou osobou je fyzická osoba s trvalým pobytom v centrálnej mestskej zóne, ak sa trvalý
pobyt oprávnenej osoby vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
b) oprávnená osoba užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať rezidentská parkovacia
karta, na súkromné účely,
c) žiadateľ splní ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.
(4) Rezidentskú parkovaciu kartu v rezidentskej lokalite (§ 8b ods. 2) možno vydať žiadateľovi
v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) oprávnenou osobou je fyzická osoba s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite, ak sa trvalý
pobyt oprávnenej osoby vzťahuje na obytnú jednotku vo vlastníctve žiadateľa,
b) oprávnená osoba užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať rezidentská parkovacia
karta, na súkromné účely,
c) žiadateľ splní ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.
(5) Rezidentskú parkovaciu kartu v rezidentskej lokalite (§ 8b ods. 2) možno vydať žiadateľovi
v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) oprávnená osoba je fyzickou osobou, ktorá má k obytnej jednotke vlastnícky vzťah alebo
nájomný vzťah,
b) oprávnená osoba užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať rezidentská parkovacia
karta, na súkromné účely,
c) žiadateľ splní ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.
(6) Rezidentskú parkovaciu kartu v rezidentskej lokalite (§ 8b ods. 2) možno vydať žiadateľovi
v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) osoba, ktorá je odkázaná na dennú starostlivosť (ďalej len „dotknutá osoba“) zo strany tretích
osôb, má trvalý pobyt v príslušnej obytnej jednotke,
b) oprávnená osoba zabezpečuje poskytovanie dennej starostlivosti dotknutej osobe, a za týmto
účelom využíva motorové vozidlo,
c) oprávnená osoba je blízkou osobou8 dotknutej osoby alebo iným subjektom, ktorý je oprávnený
poskytovať žiadateľovi dennú starostlivosť,
d) žiadateľ a dotknutá osoba splnia ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.
(7) Žiadateľ má nárok na zakúpenie prvej rezidentskej parkovacej karty podľa odseku 3 alebo 4
v nižšej cene uvedenej v prílohe č. 3 v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ a oprávnená osoba spĺňajú podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty podľa
odseku 3 alebo 4,
b) oprávnená osoba dosiahla vek 62 rokov,
c) oprávnená osoba je poberateľom starobného dôchodku,9

8
9

§ 116 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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d) celkový priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby nepresahuje 1,5-násobok minimálnej
mzdy9a platnej k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bola podaná žiadosť.
(8) Žiadateľ má nárok na zakúpenie rezidentskej parkovacej karty podľa odseku 3 alebo 4
v nižšej cene uvedenej v prílohe č. 3 v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ a oprávnená osoba spĺňajú podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty podľa
odseku 3 alebo 4,
b) oprávnená osoba je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
c) oprávnená osoba je držiteľom platného vodičského preukazu.
(9) Osobitnú rezidentskú parkovaciu kartu (§ 8b ods. 3) možno vydať žiadateľovi v prípade
splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
b) žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
c) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu,
d) žiadateľ užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať rezidentská parkovacia karta,
na súkromné účely,
e) žiadateľ má miesto výkonu práce v centrálnej mestskej zóne alebo v rezidentskej lokalite.
(10) Rezidentskú parkovaciu kartu v rezidentskej lokalite (§ 8b ods. 2) možno vydať žiadateľovi,
ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom (ďalej len „podnikateľ“),
v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ je podnikateľom, ktorý vykonáva aktivity v rezidentskej lokalite za účelom
zabezpečenia funkcionality územia,
b) žiadateľ má prevádzkareň9b v priestore, ktorý sa nachádza v bytovej budove9c v príslušnej
rezidentskej lokalite,
c) žiadateľ splní ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.
(11) Vo vzťahu k jednej obytnej jednotke možno vydať najviac tri rezidentské parkovacie karty
podľa odseku 3 alebo 4, najviac jednu rezidentskú parkovaciu kartu podľa odseku 5 a najviac jednu
rezidentskú parkovaciu kartu podľa odseku 6. Vo vzťahu k jednej obytnej jednotke nemožno vydať
súčasne rezidentské parkovacie karty podľa odsekov 4 a 5, ani rezidentské parkovacie karty podľa
odsekov 5 a 6, ani rezidentské parkovacie karty podľa odsekov 4 a 6. Žiadateľovi, ktorý je osobou
so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, možno vydať najviac jednu osobitnú
rezidentskú parkovaciu kartu podľa odseku 9. Žiadateľovi, ktorý je podnikateľom, možno vydať
najviac tri rezidentské parkovacie karty podľa odseku 10.
§ 8d
Preukazovanie splnenia podmienok pri vydávaní parkovacej karty
(1) Na účely tohto nariadenia sa preukazuje
a) trvalý pobyt a dosiahnutie veku predložením platného dokladu totožnosti,10
b) skutočnosť, že oprávnená osoba alebo žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu,
predložením tohto vodičského preukazu,

9a
9b
9c
10

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zákonov.
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c) vlastnícky vzťah k obytnej jednotke predložením listu vlastníctva, nie staršieho ako tri
kalendárne mesiace,
d) nájomný vzťah k obytnej jednotke predložením nájomnej zmluvy a potvrdením o splnení
registračnej povinnosti prenajímateľa ako daňovníka podľa osobitného predpisu;11 ak ide
o preukázanie nájmu podľa § 8c ods. 1, postačí predloženie nájomnej zmluvy alebo potvrdenie
prenajímateľa o nájme,
e) užívanie motorového vozidla na súkromné účely predložením dokladu o tom, že žiadateľ je
vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového vozidla) alebo
ho užíva na súkromné účely podľa osobitného predpisu,11
f) odkázanosť žiadateľa na poskytovanie dennej starostlivosti predložením rozhodnutia príslušného
orgánu o tom že žiadateľ je odkázaný na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby alebo
na poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári podľa osobitného predpisu,11a predložením
rozhodnutia príslušného orgánu o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie žiadateľa podľa
osobitného predpisu11b alebo dosiahnutím veku 80 rokov,
g) splnenie podmienky podľa § 8c ods. 7 písm. c) predložením príslušného rozhodnutia Sociálnej
poisťovne alebo iného oprávneného orgánu, alebo potvrdenia od tohto orgánu, nie staršieho ako
12 kalendárnych mesiacov,
h) závažné zdravotné postihnutie dolných končatín najmä predložením potvrdenia príslušného
odborného lekára, posudku vystaveného posudkovým lekárom príslušného orgánu prípadne
ďalších dokladov, z ktorých vyplýva zdravotné postihnutie podľa § 1 ods. 2 písm. j); osoba so
závažným zdravotným postihnutím dolných končatín musí tiež predložiť platný parkovací
preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
i) miesto výkonu práce v centrálnej mestskej zóne alebo rezidentskej lokalite predložením
pracovnej zmluvy alebo inej dohody o pracovnoprávnom vzťahu, v ktorej bude vyznačené
miesto výkonu práce (najmä pracovisko) v zóne plateného parkovania, alebo predložením výpisu
zo živnostenského registra alebo iného obdobného dokladu s vyznačením miesta podnikania
v zóne plateného parkovania,
j) splnenie podmienky podľa § 8c ods. 10 písm. a) a c) predložením výpisu zo živnostenského
registra s vyznačením prevádzkarne alebo iného obdobného dokladu, a ak ide o právnickú osobu,
tak aj výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra a predložením listu
vlastníctva, nie staršieho ako tri kalendárne mesiace.
(2) Žiadateľ je pri podaní žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty povinný predložiť
základnú identifikáciu obytnej jednotky (domácnosti) v rozsahu potrebnom na preukázanie splnenia
podmienok podľa § 8c, najmä predložením listu vlastníctva, nie staršieho ako tri kalendárne
mesiace, a uvedením čísla bytu.
(3) Preukázanie splnenia ostatných podmienok pri vydávaní rezidentskej parkovacej karty
možno nahradiť čestným vyhlásením žiadateľa alebo oprávnenej osoby o tom, že tieto podmienky
splnili. V čestnom vyhlásení sú žiadateľ alebo oprávnená osoba povinní uviesť pravdivé
skutočnosti.
(4) Prevádzkovateľ nevydá parkovaciu kartu, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa
nariadenia, alebo ak zistí, že skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení podľa odseku 3 nie sú
pravdivé.

11
11a

11b

Zákon o dani z príjmu 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 40 a § 41 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.
§ 19 ods. 1 písm. n) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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§ 8e
Osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní v rezidentských lokalitách
(1) Na rezidentských parkovacích miestach v rezidentských lokalitách je doba spoplatnenia
denne od 7:30 hod. do 16:00 hod.; mimo uvedenej doby možno tieto rezidentské parkovacie miesta
užívať len s príslušnou rezidentskou parkovacou kartou (§ 8b). Ustanovenia § 3 sa nepoužijú.
(2) Na rezidentských parkovacích miestach v rezidentskej lokalite možno počas doby
spoplatnenia parkovať najviac štyri hodiny denne, a to len s platným rezidentským parkovacím
lístkom. To sa nevzťahuje na osoby s príslušnou rezidentskou parkovacou kartou.
(3) Rezidentský parkovací lístok možno zakúpiť výlučne vo forme elektronického parkovacieho
lístka. Rezidentský parkovací lístok umožňuje parkovanie výlučne na rezidentských parkovacích
miestach vo všetkých rezidentských lokalitách.
§ 8f
Osobitné ustanovenia o vyhradenom parkovaní a dočasných stanovištiach TAXI
(1) O možnosti dočasného vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétnych užívateľov
a dočasného stanovišťa TAXI rozhoduje prevádzkovateľ na základe dopravnej situácie. Celkový
počet vyhradených parkovacích miest na ulici v zóne plateného parkovania nemôže presiahnuť
10 % z celkového počtu parkovacích miest na danej ulici. Dočasné vyhradenie parkovacieho miesta
pre konkrétnych užívateľov a určenie dočasné stanovišťa TAXI nie je možné na rezidentských
parkovacích miestach. Dopravné značenie, ktoré oprávňuje užívateľa k užívaniu vyhradeného
parkovacieho miesta alebo dočasného stanovišťa TAXI, inštaluje prevádzkovateľ na základe
príslušnej úhrady [§ 6 ods. 1 písm. e)].
(2) Na dočasne vyhradené parkovacie miesta pre konkrétnych užívateľov možno viazať viacero
EČV žiadateľa, prípadne ich možno označiť dodatkovou tabuľou vzťahujúcou sa na klientov
žiadateľa alebo iným obdobným spôsobom. Dočasné stanovištia TAXI možno tiež označiť
dodatkovou tabuľou s názvom TAXI služby.
(3) Doba platnosti vyhradenia dočasne vyhradeného parkovacieho miesta pre konkrétnych
užívateľov a dočasného stanovištia TAXI je jeden rok.
(4) Užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta má nárok na zmenu údajov o EČV, na ktoré je
viazané vyhradené parkovanie. Prevádzkovateľ môže podmieniť vykonanie zmeny týkajúce sa
vyhradeného parkovania podľa tohto odseku úhradou manipulačného poplatku. Ustanovenie § 6
ods. 8 sa použije primerane; výška manipulačného poplatku v tomto prípade nemôže presiahnuť
sumu 30 eur.
§9
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,
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b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri služobnom
výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu12 pri služobnom
výkone,
c) služobné vozidlá mesta a služobné vozidlá právnických osôb zriadených mestom alebo
založených mestom, ak plnia úlohy samosprávy mesta,
d) jedno určené služobné vozidlo mestskej časti, a ak ide o mestskú časť, na ktorej území sa
nachádza zóna plateného parkovania, tri určené vozidlá mestskej časti,
e) vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone,
f) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím13
za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 3, pričom oslobodenie od úhrady sa vzťahuje
výlučne na parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené pre tento druh motorových vozidiel.
(2) Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového
vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla. Oslobodenie od úhrady podľa
odseku 1 písm. c) a d) sa preukazuje osobitným potvrdením, ktoré vydá prevádzkovateľ
na vyžiadanie mestskej časti; potvrdenie sa musí umiestniť viditeľne za čelné sklo motorového
vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany 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.
§ 10
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území mesta
Košice sú oprávnení vykonávať:
a) primátor mesta,
b) Mestská polícia mesta.
(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.14
(3) Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných subjektov vykonávať kontrolnú
činnosť, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Parkovacie karty vydané podľa doterajších predpisov účinných do 30. júna 2016 platia
v doterajšom rozsahu po dobu platnosti vyznačenej na parkovacej karte.

12
13

14

§ 42 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 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. v znení neskorších predpisov.
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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§ 11a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017
(1) Doba platnosti rezidentských parkovacích kariet vydaných podľa doterajších predpisov sa
predlžuje o šesť mesiacov, ak sa rezidentské parkovacie karty vzťahujú na parkovanie
v rezidentskej lokalite a boli vydané najneskôr do 31. decembra 2016.
(2) Rezidentská parkovacia karta v centrálnej mestskej zóne vydaná podľa doterajších predpisov
účinných do 31. decembra 2016 sa považuje za rezidentskú parkovaciu kartu vydanú v súlade s § 8c
ods. 1, 2 a 3. Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite vydaná žiadateľovi, ktorý nie je
podnikateľom, podľa doterajších predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa považuje
za rezidentskú parkovaciu kartu vydanú v súlade s § 8c ods. 1, 2 a 4. Žiadateľovi, ktorý je
vlastníkom obytnej jednotky, nemožno vydať rezidentskú parkovaciu kartu, ak by sa vydaním
rezidentskej parkovacej karty prekročil maximálny počet vydaných rezidentských parkovacích
kariet, ktorý môže prislúchať k jednej obytnej jednotke podľa § 8c. Žiadateľ, ktorý je vlastníkom
obytnej jednotky, môže požiadať podľa § 8 ods. 2 o zmenu údajov vo vzťahu k rezidentskej
parkovacej karte vydanej podľa doterajších predpisov účinných do 31. decembra 2016 len so
súhlasom oprávnenej osoby podľa § 8c ods. 3 a 4, ktorej sa táto zmena týka; to neplatí, ak uplynul
jeden rok platnosti rezidentskej parkovacej karty alebo oprávnená osoba podľa § 8c ods. 3 a 4
prestala spĺňať podmienky podľa tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vydanie rezidentskej
parkovacej karty.
(3) V období od 1. januára 2017 do 31. júla 2017 sú od úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel na parkovacích miestach zaradených do tarifného pásma 3 a tarifného pásma 4
oslobodené motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím13 za predpokladu splnenia podmienky podľa § 9 ods. 3.
(4) Osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní v rezidentských lokalitách (§ 8e) sa
do 15. februára 2017 nepoužijú. To neplatí v prípade, ak prevádzkovateľ vykoná potrebné technické
opatrenia, ktoré umožnia zakúpenie elektronického parkovacieho lístku (§ 8e ods. 3) pred
uvedeným dátumom
(5) Ustanovenie o dobe platnosti abonentných parkovacích kariet na dobu 180 dní (§ 8a ods. 3)
a ustanovenia prílohy č. 3 v časti B, ktoré upravujú základnú sadzbu abonentných parkovacích
kariet na dobu 180 dní, sa do 15. februára 2017 nepoužijú. To neplatí v prípade, ak prevádzkovateľ
vykoná potrebné technické opatrenia, ktoré umožnia využívanie abonentných parkovacích kariet
v základnej sadzbe na dobu 180 dní pred uvedeným dátumom.
§ 12
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 147 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 884/2014.

13

§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 574/2016 nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2017.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice
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Príloha č. 1
ku všeobecne záväznému nariadeniu
Zóna plateného parkovania mesta Košice
Zónu plateného parkovania tvorí
A. CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA
Parkovacie plochy na miestnych komunikáciách:
Strojárenská, Nám. Maratónu Mieru, Železničná, Hviezdoslavova, Moyzesova, Bačíkova,
Zbrojničná, Kasárenské nám., Štefánikova vrchná, Baštová, Mäsiarska, Kováčska, Vodná,
Hrnčiarska, Stará Baštová, Dominikánske nám., Podtatranského, Alžbetina, Mlynská, Vrátna,
Bočná, Puškinova, Protifašistických bojovníkov, Tajovského, Timonova, Grešakova,
Murgašova, Mojmírova, Pribinova, Krmanova, Rooseveltova, Drevný trh, Hlavná, Bottova,
Poštová, Pri jazdiarni, Kostlivého, Šrobárova, Galenova, Fejova, Južná trieda (v úseku od Nám.
osloboditeľov po Fejovu ulicu), Masarykova, Hutnícka, Jesenského, Kmeťova, Rumanova,
Lermontovova, Staničné námestie, Senný trh, Parkovisko Fejova, Orlia ulica;
závorové parkoviská: Kasárenské námestie, Orlia ulica, Vodná ulica, Jumbo centrum
(vymedzené ulicami Hutnícka a Tyršovo nábrežie)
B. REZIDENTSKÉ LOKALITY
Ohraničenie rezidentskej lokality:

Zoznam ulíc nachádzajúcich sa v rezidentskej lokalite:

Rezidentská lokalita 1
ohraničená ulicami – Bajzova,
železničná trať, Jantárová

Fibichova, Krivá, Zlatá, Senný trh, Bajzova

Rezidentská lokalita 2
ohraničená ulicami – Jantárová,
Požiarnická, Južná trieda, Nám.
osloboditeľov

Palárikova, Ludmanská, Partizánska, Jantárová, Holého,
Požiarnická

Rezidentská lokalita 3
ohraničená ulicami – Požiarnická,
Jantárová, Oštepová, Južná trieda

Južná trieda, Košťová, Rosná, Oštepová, Požiarnická,
parkovisko Južná trieda – Astória
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Rezidentská lokalita 4
ohraničená ulicami – Štúrova, Fejova,
Južná trieda, Milosrdenstva, Ulica
Šoltésovej, Skladná, Rastislavova

Vojvodská, Šoltésovej, Mlynárska, Zborovská, Skladná,
Kukučínova, Južná trieda

Rezidentská lokalita 5
ohraničená ulicami – Štúrova,
Rastislavova, Skladná

Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Skladná, Žižkova,
Jánošikova, Nerudova, Rázusova, Kupeckého

Rezidentská lokalita 6
ohraničená ulicami – Vojenská,
Kuzmányho, Štúrova, Husárska –
Floriánska

Kuzmányho, Škultétyho, Žriedlova, Čajakova, Floriánska,
Vojenská

Rezidentská lokalita 7
ohraničená ulicami – Československej
armády, Kuzmányho, Vojenská,
Belanská, Štítová, Festivalové
námestie

Belanská, Muránska, Kuzmányho, Zádielska, Karpatská,
Dargovská, Malá, Magurská, Branisková, Tatranská,
Štítová, Kapitána Nálepku, Nám. Laca Novomestského,
časť Československej armády

Rezidentská lokalita 8
ohraničená ulicami – Letná,
Komenského, Slovenskej jednoty,
Gorkého, Strojárenská,
Československej armády

Zimná, Letná, Komenského, Garbiarska, Pajorova, Jarná,
Jilemnického, Jesenná, Park Angelinum, Bocatiova,
Czambelova, Slovenskej jednoty, časť Československej
armády

Rezidentská lokalita 9
ohraničená ulicami – Slovenskej
jednoty, Rampová, železničná trať,
Lomená, Hutnícka

Slovenskej jednoty, Jakobyho, Tyršovo nábrežie,
Haviarska, Alvinczyho, Lomená, Stromová, Hutnícka,
Bellova

Rezidentská lokalita 10
ohraničená ulicami – Lomená,
železničná trať, križovatka
Svätoplukova-Rumanova-Thurzova,
Svätoplukova, Alvinczyho

Svätoplukova, Masarykova, Kmeťova, Jiskrová,
Löfflerova, Thurzova, Lomená, Bencúrova, Alvinczyho

C. OSOBITNÉ PARKOVISKÁ
(parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny a mimo rezidentských lokalít)
1. Parkovisko pred Amfiteátrom (závorové parkovisko) a Festivalové nám. Stred – považuje sa za
súčasť rezidentskej lokality č. 7
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2. Vsl. tlačiarne parkovisko a Festivalové nám. pri čerpacej stanici (závorové parkovisko) –
považuje sa za súčasť rezidentskej lokality č. 8
3. Parkovisko Merkúr (ulica Němcovej)
Rozdelenie parkovacích miest do tarifných pásem:
Tarifné pásmo 1:
Bačíkova (Mäsiarska - Hlavná), Kasárenské nám., Kasárenské nám. (závorové parkovisko),
Mäsiarska, Kováčska, Vodná, Vodná (závorové parkovisko), Alžbetina, Poštová (Hradbová Mäsiarska), Orlia (závorové parkovisko)
Tarifné pásmo 2:
Strojárenská, Nám. Maratónu mieru, Železničná, Hviezdoslavova (Gorkého - Nám. Maratónu
mieru), Moyzesova (Galenova - Moyzesova súp. č. 3080), Bačíkova (Moyzesova - Mäsiarska),
Zbrojničná, Štefánikova, Baštová, Hrnčiarska, Dominikánske nám., Podtatranského, Mlynská,
Puškinova, Protifašistických bojovníkov, Tajovského, Timonova, Grešákova, Murgašova,
Mojmírova, Pribinova, Krmanova, Rooseveltova, Drevný trh, Hlavná, Bottova, Poštová
(Moyzesova - Hradbová), Kostlivého, Šrobárova, Galenova, Fejova, Južná tr. (hotel Centrum),
Masarykova, Hutnícka, Jesenského, Kmeťova (Štefánikova - Kmeťova súp. č. 1585), Rumanova
(Jesenského - Rumanova 10), Staničné námestie ČH, Staničné námestie SAD/TAXI/ŽSR, Staničné
námestie stred
Tarifné pásmo 3:
Krivá (Fibichova - Palackého), Senný trh (Bajzova - Palackého), Bajzova (Senný trh - Bajzova 7),
Palárikova (1-3, 3-9, 9-11), Južná trieda 10 (parkovacia plocha), Rosná (Oštepová - Košťová),
Astória (závorové parkovisko), Mlynárska (Vojvodská - Fejova), Zborovská, Kukučínova, Žižkova
(Štúrova - Jánošíkova), Rázusova (Štúrova - Kukučínova), Žriedlová (parkovisko pod parkom),
Floriánska 1-23, Zádielska/Dargovská (parkovisko na rohu ulíc), Branisková (parkovisko pred OC
TipTop), Zimná (Československej armády - Jarná), Letná, Komenského, Tyršovo nábrežie (Hotel
Yasmin), Alvinczyho (Čížik), Masarykova, Thurzova (Svätoplukova - Löfflerova), Bencúrova
(Löfflerova - Kmeťova), Alvinczyho (Masarykova - Hutnícka)
Tarifné pásmo 4:
Vojvodská 25-27, Južná trieda (Južná trieda 9 – Skladná), Moyzesova/Pri jazdiarni (Moyzesova
súp. č. 3080 - Československej armády, vrátane parkovacích plôch v okolí Infiniti Arény
na Kuzmányho ulici; závorové parkovisko), Jumbo centrum (závorové parkovisko), Parkovisko
pred Amfiteátrom, Vsl. tlačiarne parkovisko, Festivalové nám. Stred (závorové parkovisko),
Festivalové nám. pri čerpacej stanici (závorové parkovisko), Strojárenská (knižnica J. Bocatia,
závorové parkovisko), parkovisko Merkúr (ulica Němcovej)
Poznámka: dve predeľujúce ulice resp. objekty oddelené pomlčkou v zátvorke bližšie vymedzujú
časť dotknutej ulice (uvedenej pred zátvorkou), ktorá patrí do príslušného tarifného pásma
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Príloha č. 2
ku všeobecne záväznému nariadeniu
Grafický plán zóny plateného parkovania
(Poznámka: grafický plán zóny plateného parkovania vo väčšom rozlíšení je prístupný na webovom
sídle mesta Košice http://kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47778.)
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Príloha č. 3
ku všeobecne záväznému nariadeniu
Výška úhrady za dočasné parkovanie
A. PARKOVACÍ LÍSTOK
Druh parkovacieho
lístku

Základná sadzba

Maximálna denná
sadzba

(1)

tarifné pásmo 1

1,50 € za každú začatú hodinu

9,00 €

(2)

tarifné pásmo 2

1,00 € za každú začatú hodinu

6,00 €

(3)

tarifné pásmo 3

0,25 € za každú začatú polhodinu

3,00 €

(4)

tarifné pásmo 4

0,50 € za každú začatú hodinu

2,00 €

(5)

rezidentský
parkovací lístok

0,50 € za každú začatú hodinu

---

Poznámky:
1. V prípade elektronického parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom SMS platby sa
základná sadzba a maximálna denná sadzba zvyšuje o 20 %.
2. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 1 je prvých 30 minút zdarma.
3. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 2 je prvých 30 minút zdarma.
4. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 3 je prvých 60 minút zdarma.
5. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 4 je prvých 60 minút zdarma.
B. ABONENTNÁ PARKOVACIA KARTA

Druh abonentnej parkovacej karty

Základná sadzba
na rok

Základná sadzba
na dobu 180 dní

(1)

pre tarifné pásmo 1

1125,00 €

675,00 €

(2)

pre tarifné pásmo 2

750,00 €

450,00 €

(3)

pre tarifné pásmo 3

500,00 €

300,00 €

(4)

pre tarifné pásmo 4

300,00 €

180,00 €

(5)

pre tarifné pásmo 4 pre žiadateľa
podľa § 8a ods. 4

30,00 €

---
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C. REZIDENTSKÁ PARKOVACIA KARTA

Druh rezidentskej parkovacej karty

Základná sadzba
na rok

I. ak rezident nie je podnikateľom
(1)

prvá rezidentská parkovacia karta v centrálnej mestskej zóne

35,00 €

(2)

prvá rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite

20,00 €

(3)

prvá rezidentská parkovacia karta pre oprávnenú osobu podľa
§ 8c ods. 6

5,00 €

(4)

druhá rezidentská parkovacia karta v centrálnej mestskej zóne
a v rezidentskej lokalite

70,00 €

(5)

tretia rezidentská parkovacia karta v centrálnej mestskej zóne
a v rezidentskej lokalite

150,00 €

(6)

rezidentská parkovacia karta pre oprávnenú osobu podľa § 8c
ods. 8

5,00 €

(7)

osobitná rezidentská parkovacia karta pre žiadateľa podľa § 8c
ods. 9

5,00 €

II. ak rezident je podnikateľom
(8)

prvá rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite, ak je
rezident fyzickou osobou

150,00 €

(9)

prvá rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite, ak je
rezident právnickou osobou

200,00 €

(10)

druhá a tretia rezidentská parkovacia karta v rezidentskej
lokalite

300,00 €

D. VYHRADENÉ PARKOVANIE A DOČASNÉ STANOVIŠTIE TAXI

Druh vyhradeného parkovania / dočasné stanovište TAXI

Základná sadzba
na rok

(1)

tarifné pásmo 1

1500,00 €

(2)

tarifné pásmo 2

1500,00 €

(3)

tarifné pásmo 3

1000,00 €
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