
  

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 26 ods. 9 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej 

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

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda  

č. .../2021 zo dňa 29. júna 2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na 

území mesta Dunajská Streda  

  

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 

o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V § 2 odsek 1 znie: 

„(1) Dopravca taxislužby, ktorý má osobitné povolenie mesta na užívanie verejného 

priestranstva, môže na území mesta vykonávať taxislužbu 

a) na stanovišti zriadenom mestom, ktoré je označené zvislou dopravnou značkou 332 - 

Stanovište taxi a vodorovnou značkou 622,  

b) na všetkých mestom vyznačených parkovacích miestach (platených4) aj neplatených)“ 

 

2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Dopravca taxislužby môže na území mesta vykonávať taxislužbu aj na stanovišti 

na priestranstvách vo vlastníctve fyzických osôb a/alebo právnických osôb, ktoré je 

označené zvislou dopravnou značkou 332 - Stanovište taxi a vodorovnou značkou 622.“ 

 

3. V § 2 sa doterajšie odseky 2 až 4 označujú ako odseky 3 až 5. 

 

4. V § 2 odsek 4 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“. 

 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 

„5) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda 

v znení neskorších zmien.“ 

 

6. V § 6 sa doterajšie ustanovenie označuje ako odsek 1 a vkladá sa odsek 2, ktorý znie: 

„2. Dopravcovi taxislužby, ktorý ku dňu účinnosti tohto nariadenia uhradil osobitnú daň za 

užívanie verejného priestranstva za užívanie stanovišťa taxislužby na rok 2021, správca dane 

vráti do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia  rozdiel dane  

a) vo výške 0,037 eur za 1 m2  za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva 

a každý aj začatý deň 

 

 



b) vo výške 0,0185 eur za 1 m2  za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného 

priestranstva a každý aj začatý deň ak dopravca taxislužby užíva stanovište taxislužby 

vozidlom taxislužby, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo s hybridným 

elektrickým vozidlom s možnosťou externého nabíjania.“ 

 

 

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2021. 

 V Dunajskej Strede, .......2021     

 

     JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                                     primátor   


