Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
(variant č. 2) – po úprave a doplnení
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Materiál a návrhy alternatív k ukončeniu vzťahu medzi mestom Košice a EEI s.r.o. v súvislosti
s prevádzkovaním parkovacích miest v meste Košice, predložené primátorom mesta Košice
na XIX. zasadnutie MZ dňa 12.februára 2018
B) konštatuje
Že sa prikláňa k variantnému riešeniu č. 2, na ktorého odsúhlasenie však požaduje doplnenie
a prerokovanie materiálov podľa bodu C) na najbližšom plánovanom rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Košiciach dňa 16.04.2018
C) ž i a d a
primátora mesta Košice, v zmysle bodu B) o spracovanie, doplnenie a predloženie
materiálov na plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 16.04.2018:
1. Vypracovať a predložiť návrh dodatku k zmluve medzi spoločnosťou EEI s.r.o. a mestom
Košice na zúženie predmetu nájmu v zónach 1 – 10 v zmysle Čl. I bodu 2. Dodatku č. 2
zo dňa 24.06.2016.
2. Detailnú správu MMK o plnení Harmonogramu zo strany spoločnosti EEI s.r.o., ktorý
schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 22.6.2015.
3. Správu MMK o splnení jednotlivých zmluvných záväzkov zo strany spoločnosti EEI s.r.o.
a zo strany Mesta Košice pri napĺňaní uzavretej zmluvy aj v zmysle neskorších dodatkov,
do 31.1.2018.
4. Správu spoločnosti EEI s.r.o. o fungovaní CMZ a rezidentských zón 1-10 v období od
spustenia rezidentných zón 1-10 do 31.1.2018.
5. Vyžiadať si stanovisko od spoločnosti EEI s.r.o. k zámeru mesta Košice zúžiť predmet
nájmu v zmysle Variantného riešenia č. 2 a dodatku č. 2 medzi mestom a spoločnosťou
EEI.
6. Požiadať MMK o spracovanie SWOT analýzy, ktorý z mestských podnikov, resp. mestská
polícia alebo odbor mesta, bude najefektívnejší pri správe parkovacieho systému mesta
po ukončení zmluvy so spoločnosťou EEI a pripraviť varianty riešenia.
7. Spracovať materiál na identifikáciu rizík, nevyhnutných opatrení a materiálno
technického zabezpečenia, ktoré bude potrebné zabezpečiť pre budúceho správcu
k prebratiu systému od spoločnosti EEI tak, aby bol systém plne funkčný aj po jeho
rozdelení medzi CMZ a rezidentské zóny 1-10. (materiálové, finančné a odborné
zázemie, príp. iné..)

8. Prehľad konkrétneho majetku, ktorý by získalo mesto Košice ukončením zmluvy
v rezidentských zónach 1-10 a to v členení - dátum jeho nadobudnutia zo strany EEI
s.r.o., dátum spustenia do prevádzky a jeho daňovú zostatkovú hodnotu k 01.07.2018 a
k 31.12.2018.
9. Finančnú bilanciu zisky/straty k 01.07.2022 v prípade
a. ak celý systém parkovania (CMZ, zóny 1-10) od spoločnosti EEI s.r.o. preberie
mesto Košice od 01.07.2018,
b. ak celý systém parkovania (CMZ, zóny 1-10) od spoločnosti EEI s.r.o. preberie
mesto Košice od 31.12.2018,
c. ak systém parkovania od spoločnosti EEI s.r.o. v zónach 1-10 preberie mesto
Košice od 01.07.2018 a CMZ prenechá spoločnosti EEI s.r.o. v zmysle zmluvy
do 01.07.2022
d. ak systém parkovania od spoločnosti EEI s.r.o. v zónach 1-10 preberie mesto
Košice od 31.12.2018 a CMZ prenechá spoločnosti EEI s.r.o. v zmysle zmluvy
do 01.07.2022
e. ak celý systém parkovania (CMZ, zóny 1-10) mesto Košice ukončí v zmysle
zmluvy k 01.07.2022,
f. analýzu dopadov, ak by Mesto Košice pristúpilo k zmene cien parkovného jej
znížením o 50% v rezidentských zónach 1-10
g. analýzu dopadov, ak by Mesto Košice pristúpilo k zmene cien parkovného jej
znížením o 30% v CMZ

D) ž i a d a
primátora mesta Košice, v zmysle bodu B) o spracovanie, doplnenie a predloženie
materiálov na plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 18.06.2018:
1.

Návrh úpravy VZN mesta Košice č.157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v
CMZ a v rezidentských zónach 1-10

2.

Predložiť návrh zmeny Koncepcie riešenia statického parkovania organizácie mesta
Košice, schválenej Mestským zastupiteľstvom dňa 22.6.2015.

Zodpovedný: primátor
Termín: v texte

Predkladateľ:
Mgr. Marcel Gibóda
Ing. Jaroslav Polaček
V Košiciach 11.02.2018

