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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24.
septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda.
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019/… sz. (2019. szeptember 24.) a személytaxival
végzett személyszállítási szolgáltatás részleteiről szóló általános érvényű rendeletére.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
..../2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone
taxislužby na území mesta Dunajská Streda v predloženom
rozsahu.
Dunaszerdahely Város 2019/… sz. (2019. szeptember 24.) a
személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás részleteiről
szóló általános érvényű rendeletére az előterjesztett
terjedelemben.

September 2019
2019. szeptember

Dôvodová správa
Obec je dopravným správnym orgánom a orgánom odborného dozoru nad taxislužbou podľa
ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Podľa § 26 odsek 9 citovaného zákona obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť
podrobnosti o výkone taxislužby na území obce.
Obec
a) vykonáva odborný dozor nad taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov, najmä
dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného
poriadku prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu.
b) určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu,
c) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni
priestupky pri prevádzkovaní dispečingu, v taxislužbe, ku ktorým došlo v meste.
Obec môže výkonom odborného dozoru poveriť aj príslušníka obecnej polície.
Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len „VZN“) upravujúceho
podrobnosti o výkone taxislužby na území mesta (9/2014 zo dňa 24.6.2014 v znení VZN
č.18/2015 zo dňa 29.9.2015) predpokladom na vydanie povolenia na prevádzkovanie taxislužby
na území mesta je podať žiadosť v rámci verejnej ponuky na užívanie vyhradeného
parkovacieho miesta (stanovište taxislužby). Pri poslednom verejnom ponukovom konaní sa
uchádzal o povolenie mesta len 1 dopravca, pričom na území mesta prevádzkuje taxislužbu 19
dopravcov. V záujme eliminovania tohto nežiadúceho stavu bol vypracovaný návrh nového
VZN, ktorý by zrušil doteraz platné VZN. Nový návrh VZN už nepočíta s verejným
ponukovým konaním pre vydávanie povolenia na užívanie stanovišťa taxislužby. Navrhuje sa
zvýšenie kapacity stanovíšť taxislužby.
Oproti doterajšiemu stavu
- jednotlivé stanovišťa môže užívať každý dopravca, ktorý má povolenie mesta a uhradil
miestnu daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „oprávnený dopravca“), základom
ktorej je výmera jedného parkovacieho miesta – 0,06 EUR x 12 m2 x 365 dní = 262,80
EUR/rok.
- oprávnený dopravca môže užívať aj každé mestom vyznačené platené aj neplatené parkovacie
miesto.
Predkladaný návrh prerokovala:
Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť (10.9.2019).
Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť (3.9.2019).
Mestská rada (17.9.2019) a odporúča ho schváliť s tým, aby návrh bol doplnený s povinnosťou
dopravcu taxislužby označiť vozidlo s evidenčnou nálepkou vydanou mestom. Návrh bol
zapracovaný do predloženého návrhu VZN – do § 3 ods. 4: „) Oprávnenému dopravcovi
taxislužby mesto vydá bezplatne evidenčnú nálepku, ktorý je povinný nalepiť do ľavého
dolného rohu čelného skla vozidla. Na evidenčnej nálepke sú nasledovné údaje: erb mesta,
názov mesta, text: TAXISLUŽBA, evidenčné číslo nálepky, doba platnosti.“
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ a Ing. Zoltán Zalaba,
oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy.
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