
 

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

znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s  ustanoveniami  § 26 ods. 9 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. ../2022 zo dňa 11. januára 2022   

o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda  

  

   

§ 1  

Úvodné ustanovenia  

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podrobnosti o 

výkone taxislužby1) na území mesta Dunajská Streda.  

(2) Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len „stanovište“) na účely tohto nariadenia je jedno 

alebo viac vyhradených parkovacích miest zriadených mestom Dunajská Streda (ďalej len 

„mesto“) na miestnych komunikáciách1) a na iných verejných priestranstvách vo vlastníctve 

mesta, na priestranstvách vo vlastníctve fyzických osôb a/alebo právnických osôb, za 

účelom výkonu taxislužby pre ponúkanie prepravy cestujúcich vozidlom taxislužby za 

podmienok ďalej uvedených. Stanovište musí byť označené podľa osobitného predpisu 2).  

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

zákona (ďalej len „dopravca taxislužby“).3)  

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

podľa osobitného zákona.3)  

 

 

§ 2  

Výkon taxislužby  

  

(1) Dopravca taxislužby, 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 (platených5) aj 

neplatených) 

(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) Dopravca taxislužby je pri výkone taxislužby oprávnený prostredníctvom príslušného 

vodiča vozidla taxislužby uzatvárať zmluvy o preprave osôb s cestujúcimi na stanovišti a 

mestom vyznačených parkovacích miestach alebo ďalšími spôsobmi, v zmysle osobitného  

zákona.1)  

(4) Na stanovišti a na platených parkovacích miestach môže stáť len vozidlo dopravcu 

taxislužby, ktorý zaplatil miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, základom ktorej 

je výmera jedného parkovacieho miesta, a to podľa osobitného všeobecne záväzného 

nariadenia mesta.4)   

(5) Oprávnenému dopravcovi taxislužby mesto vydá bezplatne evidenčnú nálepku, ktorú je 

povinný nalepiť do ľavého dolného rohu čelného skla vozidla. Na evidenčnej nálepke sú 



  2 

nasledovné údaje: erb mesta, názov mesta v slovenskom a maďarskom jazyku, text: 

TAXISLUŽBA - TAXISZOLGÁLAT, evidenčné číslo nálepky, doba platnosti.  

 

  

§ 3  

Zriaďovanie a určovanie stanovíšť na miestnych komunikáciách a iných verejných 

priestranstvách vo vlastníctve mesta  

  

(1) Mesto zriadilo po súhlasnom vyjadrení príslušného dopravného inšpektorátu OR PZ 

stanovište na týchto miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich súčastiach 

vo vlastníctve mesta:  

a) na Jesenského ulici – 4 parkovacie miesta podľa § 2 odsek (1) písm. a) tohto nariadenia  

b) na Jesenského ulici – 2 parkovacie miesta podľa § 2 odsek (1) písm. b) tohto nariadenia  

c) na Námestí  Ármina Vámbéryho - 1 parkovacie miesto podľa § 2 odsek (1) písm. b) 

tohto nariadenia  

d) na Ulici biskupa Kondého - 1 parkovacie miesto podľa § 2 odsek (1) písm. b) tohto 

nariadenia  

e) na Železničnej ulici - 2 parkovacie miesta podľa § 2 odsek (1) písm. b) tohto nariadenia  

f) na Veľkoblahovskej ceste - 2 parkovacie miesta podľa § 2 odsek (1) písm. b) tohto 

nariadenia   

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

značkami na vlastné náklady.  

(3) Za užívanie stanovišťa a mestom vyznačených platených parkovacích miest je dopravca 

taxislužby povinný platiť daň za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie 

vozidla vo výške stanovenej osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta.4)  

(4) Oprávnený dopravca taxislužby je povinný oznámiť mestu každú zmenu týkajúcu sa 

vykonávania taxislužby do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene.  

  

  

§ 4  

Určovanie stanovíšť taxislužby 

 na iných priestranstvách vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb  

  

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

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

dopravcu taxislužby len v prípade, ak dopravca taxislužby spolu so žiadosťou o určenie 

stanovišťa predloží písomný súhlas na určenie stanovišťa od vlastníka alebo oprávneného  

užívateľa iného priestranstva prípadne iný hodnoverný doklad preukazujúci oprávnenie 

užívať iné priestranstvo ako stanovište. Dopravca taxislužby je zároveň povinný spolu so 

žiadosťou predložiť mestu aj súhlasné vyjadrenie Dopravného inšpektorátu OR PZ v 

Dunajskej Strede.  

(2) Označenie stanovišťa príslušnými zvislými a vodorovnými dopravnými značkami  si na 

vlastné náklady zabezpečí dopravca taxislužby.  
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§ 5  

Kontrola  

  

Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia a kontrolu plnenia povinností dopravcov 

taxislužby, najmä dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie 

prepravného poriadku, vykonáva Mestská polícia v Dunajskej Strede a poverení zamestnanci 

mesta.  

 

   

§ 6 Zrušovacie ustanovenie  

  

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24.09.2019 

o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne 

záväzného  nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2021 zo dňa 29.06.2021.  

 

  

§ 8  

                             Účinnosť  

  

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. februára 2022.  

  

  

 

V Dunajskej Strede, ............................2022               

    

                           

                   

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos  

                     primátor mesta  

  

 

 

 

 

  

 

1)
 zákon  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov  

2) 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  
3)  zákon NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov  
4) 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  14/2018  zo dňa 11. decembra 2018 o dani 

za osobitné užívanie verejného  priestranstva na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

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

parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda  

v znení neskorších zmien. 

 


