
 

 

        

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2022/28 

28. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

28. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

   

 

Prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

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 nariadenia č. 

10/2021 zo dňa 29.06.2021.   

A Dunaszerdahely Város 2019. évi 15 sz. (2019. szeptember 24.) a Dunaszerdahely Város 

területén személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás részleteiről szóló általános 

érvényű rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megvitatása. 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ  

Felelős:           

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
          

A/  b e r i e   na  v e d o m i e 

protest prokurátora (č.sp. Pd 56/21/2201-18 zo dňa 04.11.2021), 

podaný proti Všeobecne záväznému nariadeniu 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 nariadenia č. 10/2021 zo dňa 29.06.2021.    
          

B/ v y h o v u j e    

protestu prokurátora (56/21/2201-18 zo dňa 04.11.2021) 

podanému proti Všeobecne záväznému nariadeniu 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 nariadenia č. 10/2021 zo dňa 29.06.2021.    

 



C/  sa  u z n i e s l o 

 na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda 

č. ............../2022 zo dňa 11. januára 2021 o podrobnostiach 

o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 2022 

2022 január 



Dôvodová správa 

 

 V rámci vykonaného prokurátorského dozoru, okresný prokurátor podal protest proti 

niektorým ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia 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 nariadenia č. 10/2021 zo dňa 29.06.2021. Protest prokurátora je 

prílohou tohto materiálu. 

 

Doterajšie znenie § 2 VZN (obsahuje ustanovenia napadnuté prokurátorom odsek 1 a odsek 4): 

„§ 2  

Výkon taxislužby  

 

(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) 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 uvedenom v odseku (1) písm. a) a b) a na parkovacích miestach 

uvedených v odseku (1) písm. c) môže stáť len vozidlo dopravcu taxislužby, ktorý má 

oprávnenie na užívanie na základe osobitného povolenia mesta a zaplatil miestnu daň za 

užívanie verejného priestranstva, základom ktorej je výmera jedného parkovacieho miesta, a 

to podľa osobitného všeobecne záväzného nariadenia mesta.5)   

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

 

 

Návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre financie a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovali:  

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ a Ing. Zoltán Zalaba, oddelenie územného 

plánovania, výstavby a dopravy MsÚ 

 


