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1. ÚČEL VYDANIA
Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §6 a § 11 ods. 4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú podrobnosti o výkone taxislužby na území
mesta Púchov.

2. ROZSAH PLATNOSTI
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti o výkone taxislužby a podmienky
zriaďovania stanovíšť vozidiel taxislužby na území mesta Púchov.

3. SÚVISIACE DOKUMENTY
- zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
- zákon č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách / cestný zákon / v znení
neskorších predpisov
- zák.. 8/2009 Z.z.. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zák.
- vyhl. č. 9/2009 Z.z.. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní

4. SKRATKY A POJMY
VZN
Zb.
Zák.
Z.z.
Zák. č.

- všeobecne záväzné nariadenie
- zbierka
- zákon
- zbierka zákonov
- zákon číslo
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5. POPIS ČINNOSTI
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti o výkone taxislužby
a podmienky zriaďovania stanovíšť vozidiel taxislužby na území mesta Púchov.
2) Stanovište vozidiel taxislužby je jedno, alebo viac vyhradených parkovacích miest
určených mestom na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby.
3) Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa osobitného zákona.
4) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich vozidlami osobnej taxislužby na mestom
určenom stanovišti, alebo objednávkovou službou.
5) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb len spôsobmi a formami
stanovenými osobitným zákonom.
6) Mesto Púchov je v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 zákona o cestnej doprave orgánom
odborného dozoru a ods. 2 písm. d/ dopravným správnym orgánom.
7) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy
jednotlivých cestujúcich, alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa
zmluvy o preprave osôb.
8) Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla.
taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom
pomere k prevádzkovateľovi taxislužby , alebo prevádzkovať taxislužbu ako
samostatne zárobkovo činná osoba.
Nájomcom sa na účely tohto VZN rozumie fyzická, alebo právnická osoba oprávnená na
podnikanie, ktorá má oprávnenie na výkon taxislužby podľa zákona o cestnej doprave a na
základe zakúpenia TAXI karty má oprávnenie užívať vyhradené parkovacie miesto, ktoré
jej bolo určené ako stanovište Taxi.

6. ZRIAĎOVANIE A URČOVANIE STANOVÍŠŤ TAXI

1) Mesto Púchov určí vyhradené parkovacie miesta podľa prílohy č. 1 tohto VZN, ktoré
budú slúžiť ako stanovištia Taxi na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách
a ich súčastiach vo vlastníctve Mesta po súhlasnom vyjadrení od Okresného Dopravného
inšpektorátu OR PZ v Pov. Bystrici.
2) Mesto Púchov zabezpečí označenie stanovíšť Taxi príslušnými dopravnými značkami
(zvislými a vodorovnými ) v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v
znení neskorších predpisov, ako aj Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svoje náklady,
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pričom je povinný udržiavať dopravné značky v riadnom stave a v súlade s
citovanými predpismi počas celej doby nájmu vyhradeného parkovacieho miesta.
3) Vyhradené parkovacie miesta na účel výkonu taxislužby ponúkne Mesto Púchov
uchádzačom za odplatu. Uchádzačom o vyhradené parkovacie miesto môže byť len
fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá sa preukáže platným
oprávnením na výkon taxislužby. Výška úhrady za užívanie jedného vyhradeného
parkovacieho miesta na jeden rok je 130 , - €.
4) Na vydanie Taxi karty musí žiadateľ predložiť na MsÚ Púchov nasledovné doklady:
a) vyplnenú žiadosť: „Žiadosť o vydanie TAXI karty“ Príloha č.2
b) oprávnenie na výkon taxislužby – kópia
c) údaje o vozidle určeného na vykonávanie taxislužby – továrenská značka / typ,
evidenčné číslo
d) vyhlásenie, že uchádzač nemá žiadne dlhy voči Mestu Púchov ani jeho organizáciám
e) výpis z Obchodného, resp. Živnostenského registra.
f) žiadosť, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti špecifikované VZN, alebo bude
obsahovať nesprávne, či nepravdivé údaje, nebude akceptovaná a nebude jej
vyhovené.
5) Užívatelia stanovíšť Taxi sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo
výnimočných prípadoch na dobu nevyhnutne nutnú uvoľniť podľa požiadaviek správcu
komunikácie (najmä pri zimnej údržbe, kultúrnom podujatí a pod.) alebo pokynov polície,
parkovacie miesta na stanovišti Taxi.
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Spoločné ustanovenia
1) Mesto Púchov pri určení stanovišťa Taxi na vyhradenom parkovacom mieste vydá
prevádzkovateľovi taxislužby „Taxi kartu“, ktorá preukazuje oprávnenie na užívanie
vyhradeného parkovacieho miesta.
Kontrola
1) Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN vykonáva Mestská polícia Mesta Púchov a
poverení zamestnanci Mesta Púchov.
Vzor preukazu kontrolóra tvorí prílohu č. 4 tohto VZN.
2) Mesto Púchov vykonáva odborný dozor nad taxislužbou a kontroluje plnenie
povinností prevádzkovateľov taxislužieb, najmä vybavenie technickej základne a
dodržiavanie prevádzkovej a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku.

Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená:
1) vstupovať za účelom výkonu kontroly do prevádzkových vozidiel taxislužby,
2) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby,
3) kontrolovať povinné označenie vozidiel, podľa zákona o cestnej doprave, kontrolovať
plnenie prevádzkovej a tarifnej povinnosti,
4) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny vo vozidlách taxislužby,
5) prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno
uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle.
6) Kontrolovať pracovnoprávne vzťahy k prevádzkovateľovi.

Sankcie
1) Porušenie povinnosti upravených týmto VZN je postihnuteľné v zmysle zákona Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne
platných právnych predpisov.
2) Porušenie povinností dopravcu bude riešené v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov dopravným Správnym orgánom.
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Dôvodová správa
Z dôvodu zmeny legislatívy a to zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave bolo
potrebné upraviť podmienky, ktoré musí dopravca splniť pri podávaní žiadosti na užívanie
stanovíšť TAXI v meste Púchov.

Užívanie stanovíšť TAXI je odplatné :
1) Dopravca, ktorý má zakúpenú TAXI kartu môže užívať všetky stanovištia zriadené
mestom, ale bez nároku na vyhradené miesta. To znamená, že môže na ňom stáť
iba v tom prípade, že je voľné.
Určené stanovištia TAXI na území mesta Púchov sú:
- Parkovisko Hollého - 3 miesta
- Parkovisko pri plavárni Ul 1. mája - 1 miesto
- Žel. stanica ( chodník ) z každej strany 2 parkovacie miesta - 4 miesta
- Ul. Obrancov mieru - 2 miesta
- Námestie slobody - 1 miesto
- Dvory – 1 miesto
Spolu: 12
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Príloha č. 1 k VZN č .1/2014
Celkový počet vyhradených parkovacích miest určených na výkon taxislužby na miestnych
komunikáciách, prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve Mesta Púchov.

Určené stanovištia TAXI na území mesta Púchov sú:
- Parkovisko Hollého - 3 miesta
- Parkovisko pri plavárni Ul 1. mája - 1 miesto
- Žel. stanica ( chodník ) z každej strany 2 parkovacie miesta - 4 miesta
- Ul. Obrancov mieru - 2 miesta
- Námestie slobody - 1 miesto
- Dvory – 1 miesto
S p o l u : 12 miest

Výška platby za užívanie stanovišťa TAXI v meste Púchov na rok je v sume 130,- €.
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Príloha č. 2 k VZN č. 1/2014
ŽIADOSŤ O VYDANIE „TAXI KARTY“ V MESTE PÚCHOV

Obchodné meno .........................................................................................................................
Sídlo ( miesto podnikania ) ..........................................................................................................
IČO ...............................................................................................................................................
Telefonický kontakt ..............................................
E-mail ...................................................................
Evidenčné číslo vozidla .........................................

V....................................................

dňa ........................................

.............................................................
podpis žiadateľa

Prílohy k žiadosti:
1. Oprávnenie na výkon taxislužby – kópia.
2. Údaje o vozidle určeného na vykonávanie taxislužby – továrenská značka / typ,
evidenčné
číslo.
3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá žiadne dlhy voči Mestu Púchov ani jeho
organizáciám.
4.. Výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
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Príloha č. 3 TAXI KARTA

ERB MESTA

TAXI KARTA č. ........................................................

Obchodné meno:..........................................................

IČO.......................................................
Miesto podnikania:.................................................................
Dátum vydania: ....................................................................
Platnosť od: ............................... do : ..................................
Druh vozidla: ........................................................................
Evidenčné číslo vozidla: ......................................................

Pečiatka/podpis
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Príloha č. 4 Vzor preukazu kontrolóra

Vzor preukazu kontrolóra

Foto

MESTO PÚCHOV

erb

PREUKEZ KONTROLÓRA
POVERENEHO VYKONAVAT ODBORNY
DOZOR NAD CESTOU DOPRAVOU
/ v súlade so zák.č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave /

Preukaz č.

pečiatka
podpis

Priezvisko, titul
..............................................................
Meno
..............................................................
Orgán odborného dozoru
..............................................................
Dátum vydania
..............................................................
Platnosť
..............................................................

Zadná strana:
Podľa § 46 zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
1/ Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená:
a/ vstupovať za účelom výkonu kontroly do prevádzkových vozidiel taxislužby
b/ kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby
c/ kontrolovať povinné označenie vozidiel, podľa zákona o cestnej doprave
d/ kontrolovať plnenie prevádzkovej a tarifnej povinnosti
e/ kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny vo vozidlách taxislužby.
2/ Osoba podľa odseku 1 je oprávnená prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle,
ak kontrolný úkon možno uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle
3/ Ak osoba podľa ods. 1 zistí porušenie povinnosti , alebo iný nedostatok v činnosti
kontrolovaného, upozorní ho a vyzve na bezodkladné odstránenie na mieste a ak to nie je
možné, tak v určenej primeranej lehote.

