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Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa 24.6.2014. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 1.7.2014. 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 1.7.2014. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.5.2014. 
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Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v spojení s  ustanoveniami  § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z.z. 

cestnej doprave v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

mesta Dunajská Streda  č. 9/2014 zo dňa 24.6.2014  

o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 (1) Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti o výkone taxislužby1) a podmienky zriaďovania 

stanovíšť taxislužby na území mesta Dunajská Streda. 

(2) Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len „stanovište taxislužby“) je jedno alebo viac 

vyhradených parkovacích miest zriadených mestom Dunajská Streda (ďalej len „mesto“) na 

miestnych komunikáciách 2) a na iných verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta,  za účelom 

výkonu taxislužby pre ponúkanie prepravy cestujúcich vozidlom taxislužby (ďalej len „vyhradené 

parkovacie miesto“). 

(3) Prevádzkovať taxislužbu na území mesta môže len držiteľ licencie podľa osobitného zákona 

(ďalej len „dopravca“).1) 

(4) Mesto je dopravným správnym orgánom a  orgánom odborného dozoru nad taxislužbou podľa 

osobitného zákona.1) 

 
1)  zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

2 )  zákon  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

 

 

§ 2 

Výkon taxislužby 

 

(1) Dopravca taxislužby je pri výkone taxislužby oprávnený prostredníctvom príslušného vodiča 

vozidla taxislužby uzatvárať zmluvy o preprave osôb s cestujúcimi na vyhradenom parkovacom 

mieste, ktoré mu bolo určené mestom ako stanovište taxislužby alebo ďalšími spôsobmi, v zmysle 

osobitného zákona.1) 

(2) Na vyhradenom parkovacom mieste, ktoré bolo určené ako stanovište taxislužby, môže stáť len 

vozidlo dopravcu taxislužby, ktorý má oprávnenie užívať vyhradené parkovacie miesto na základe 

osobitného povolenia mesta. 

(3) Na vyhradenom parkovacom mieste, ktoré bolo určené ako stanovište taxislužby, môže stáť len 

vozidlo, ktoré spĺňa predpísané náležitosti na prepravu cestujúcich podľa osobitného zákona.1) 

(4) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich vozidlami osobnej taxislužby len spôsobmi 

a formami stanovenými osobitným zákonom.1)  
 

 

§ 3 

Zriaďovanie a určovanie stanovíšť taxislužby na miestnych komunikáciách a iných 

verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta 
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(1) Mesto zriadi po súhlasnom vyjadrení  príslušného dopravného inšpektorátu OR PZ vyhradené 

parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť ako stanovištia taxislužby na týchto miestnych komunikáciách, 

verejných priestranstvách a ich súčastiach vo vlastníctve mesta: 

 a. na Námestí  Ármina Vámbéryho  - 2 parkovacie miesta 

 b. na Ulici biskupa Kondého - 2 parkovacie miesta 

 c. na Železničnej ulici - 2 parkovacie miesta 

Grafické znázornenie vyhradených parkovacích miest je uvedené v Prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby tvorí Prílohu č. 2 tohto nariadenia. 

(2) Mesto zabezpečí označenie stanovíšť taxislužby príslušnými zvislými a vodorovnými 

dopravnými značkami na náklady dopravcu. 

(3) Vyhradené parkovacie miesta na účel výkonu taxislužby možno užívať na základe osobitného 

povolenia mesta. Povolenie sa vydáva na jeden rok. 

(4) Za  užívanie vyhradeného parkovacieho miesta na účel výkonu taxislužby je dopravca povinný 

platiť daň za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla vo výške stanovenej 

osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta. 

(5) Predmetom konania o povolenie užívania vyhradeného parkovacieho miesta budú novozriadené 

vyhradené parkovacie miesta, prípadne vyhradené parkovacie miesta, ktoré sa uvoľnia v priebehu 

roka a ktoré mesto verejne ponúkne uchádzačom – zverejní na svojom webovom sídle a v periodiku 

mestskej samosprávy. Vo verejnej ponuke určí podrobnosti podania žiadosti o povolenie užívania 

vyhradeného parkovacieho miesta. 

(6) Uchádzačom o vydanie povolenie užívania vyhradeného parkovacieho miesta môže byť len 

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má koncesiu na výkon 

taxislužby podľa osobitného zákona.1) 

(7) Každý uchádzač môže na to isté vyhradené parkovacie miesto podať len jednu žiadosť. 

(8) Každý uchádzač sa môže uchádzať najviac o toľko vyhradených parkovacích miest, koľko má 

vozidiel určených na vykonávanie taxislužby. 

(9) Žiadosť o povolenie (ďalej len „žiadosť“) bude posúdená, ak bude podpísaná oprávnenou osobou 

a bude obsahovať: 

a. identifikačné údaje uchádzača v rozsahu : obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ 

(IČ DPH),  

b. kontakt (telefón, e-mail), 

c. Oprávnenie na výkon taxislužby – kópia, 

d. Vyhradené parkovacie miesto, o ktoré sa uchádza, 

e. Údaje o vozidle resp. o vozidlách určených na vykonávanie taxislužby, ktorými  žiada užívať 

vyhradené parkovacie miesto – továrenská značka/typ, evidenčné číslo, 

f. Vyhlásenie, že uchádzač nemá žiadne dlhy voči mestu, 

g. Výpis z obchodného resp. živnostenského registra. 
 

(10) Mesto určí komisiu, ktorá posúdi doručené žiadosti. 

(11) Ak bude na vyhradené parkovacie miesto podaná len jedna žiadosť, ktorá spĺňa všetky 

požadované náležitosti v zmysle tohto nariadenia, mesto Dunajská Streda môže určiť 

vyhradené parkovacie miesto ako stanovište taxislužby tomuto uchádzačovi.  

(12) Ak budú na vyhradené parkovacie miesto podané minimálne dve žiadosti, ktoré spĺňajú 

všetky požadované náležitosti v zmysle tohto nariadenia, mesto Dunajská Streda pristúpi k 

výberu uchádzača žrebom. Na žrebovaní majú právo sa zúčastniť aj uchádzači. 

(13) Dopravca nie je oprávnený umožniť inej osobe užívať vyhradené parkovacie miesto bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany mesta. 

(14) Dopravca je povinný oznámiť každú zmenu týkajúcu sa vykonávania taxislužby ako aj 

údajov uvedených v žiadosti do 5 dní odo dňa , kedy došlo k zmene. 

(15) Dopravca je povinný zabezpečovať trvalú údržbu a výmenu dopravných značiek 

označujúcich stanovište taxislužby počas celej doby jeho užívania. 
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§ 4 

Určovanie stanovíšť taxislužby na iných priestranstvách vo vlastníctve právnických 

osôb alebo fyzických osôb 

 

(1) Mesto určí stanovište taxislužby na iných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda 

vo vlastníctve alebo v užívaní právnických osôb alebo fyzických osôb na základe žiadosti 

dopravcu len v prípade, ak táto osoba spolu so žiadosťou predloží písomný súhlas na určenie 

stanovištia taxislužby od vlastníka alebo oprávneného  užívateľa iného priestranstva prípadne 

iný doklad preukazujúci oprávnenie užívať iné priestranstvo ako stanovište taxislužby. 

Dopravca taxislužby je zároveň povinný spolu so žiadosťou predložiť mestu  aj súhlasné 

vyjadrenie k určeniu stanovišťa taxislužby na inom priestranstve od  Dopravného inšpektorátu 

OR PZ v Dunajská Streda. 

(2) Označenie stanovišťa taxislužby príslušnými dopravnými značkami (zvislými a 

vodorovnými) si na svoje náklady zabezpečí dopravca taxislužby alebo vlastník prípadne 

užívateľ iného priestranstva. 

 

 

§ 5 

Kontrola 

 

(1) Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Dunajskej 

Strede a poverení zamestnanci mesta. 

 

 

§ 6 

                      Účinnosť 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 1. augusta 2014. 

 

 

V Dunajskej Strede, 24.06.2014          

        

      

        JUDr. Zoltán Hájos 

           primátor mesta 
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      Príloha č.1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. ........... o výkone taxislužby na území 

mesta Dunajská Streda (ďalej „nariadenie“) 

 

 

 

Grafické znázornenie vyhradených parkovacích miest na výkon taxislužby 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. ......./2014 o výkone 

taxislužby na území mesta Dunajská Streda (ďalej „nariadenie“) 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

stanovišťa taxislužby v meste Dunajská Streda 

 

 Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby je vypracovaný v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č..........,  s ustanoveniami § 26 ods. 

5 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vyhl.č. 

124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákona  NR SR č. 

8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

     Čl. I Úvodné ustanovenia 

 

(1) Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Dunajská Streda upravuje 

podmienky pre vykonávanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby v meste Dunajská Streda 

na miestach k tomuto účelu určených mestom Dunajská Streda. 

(2) Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Dunajská Streda je záväzný pre 

všetkých dopravcov, ktorí v meste Dunajská Streda prevádzkujú osobnú dopravu vozidlami 

taxislužby na stanovištiach v územnom obvode mesta Dunajská Streda. 

       

                                                           Čl. II Taxislužba 

(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy 

jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o 

preprave osôb. 

(2) Osobná doprava vozidlami taxislužby v meste Dunajská Streda môže byť ponúknutá len 

zo stanovíšť určených k tomuto účelu  mestom Dunajská Streda alebo na objednávku. 

 

Čl. III  Stanovište taxislužby 

(1) Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno alebo viac vyhradených 

parkovacích miest určených mestom na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami 

taxislužby označené dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.1) 

(2) Stanovište je označené: 

a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace vozidlá taxislužby 

pripravené na prepravu, 



 6 

b) zvislou informatívnou dopravnou značkou IP 20b Stanovište TAXI a dodatkovou tabuľkou 

E12 označujúcou názov dopravcu. 

 

Čl. IV  Užívanie stanovíšť taxislužby 

(1) Na stanovištiach taxislužby je oprávnené stáť výlučne vozidlo taxislužby dopravcu, ktorý: 

a) má oprávnenie vykonávať taxislužbu na území mesta v zmysle koncesie, 

b) má platné povolenie o určení stanovišťa taxislužby vydané mestom Dunajská Streda,  

c) má zaplatenú miestnu daň za užívanie verejného priestranstva vyhradeného ako parkovacie 

miesto vozidiel taxislužby. 

(2) Na stanovišti taxislužby môžu stáť iba vozidlá taxislužby ponúkajúce prepravu 

cestujúcich, 

pričom cestujúci má právo vybrať si ktorékoľvek z nich. Pri státí na stanovišti je vodič 

povinný zdržiavať sa vo vozidle alebo jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený 

poskytnúť prepravu. 

(3) Na stanovišti taxislužby môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na stanovišti 

vyhradených a vyznačených parkovacích miest. 

(4) Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto spĺňa podmienky stanovené osobitným 

predpisom. 2) 

(5) Vodič vozidla taxislužby na stanovišti taxislužba nesmie neprimerane, najmä v čase 

nočného kľudu od 22.00 do 06.00 hod., obťažovať okolie najmä ponechaním motoru v chode, 

svojim nevhodným správaním, používaním zvukových svetelných alebo zvukovosvetelných 

výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových prijímačov a pod.. 

(6) Dopravcovi, ktorému bolo stanovište taxislužby povolené, je povinný zabezpečiť na svoje 

náklady na stanovišti taxislužby poriadok, čistotu a vykonávať zimnú údržbu. 

(7) Užívatelia stanovíšť taxislužby sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo 

výnimočných prípadoch na nevyhnutne potrebný čas uvoľniť podľa požiadaviek mesta alebo 

pokynov polície vyhradené parkovacie miesta na stanovišti taxislužby. 

(8) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo taxislužby v 

súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s 

pravidlami cestnej premávky stáť aj mimo vyznačených stanovíšť. 

 

 

                                                          Čl. V Vozidlo taxislužby 

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo ktoré spĺňa podmienky podľa zákona č. 56/2012 

Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 

 

 

                                                          Čl. VI  Záverečné ustanovenia 

Tento Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Dunajská Streda nadobúda 

účinnosť dňom 1. augusta 2014 

 

 

 

      

V Dunajskej Strede, 24.06.2014          

        

      

        JUDr. Zoltán Hájos 

           primátor mesta 
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 (1) Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a 

vyhl.č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(2) § 28 ods. 1 zák. NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v z.n.p. 


