Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo
č.6/2016
o výkone taxislužby na území mesta Fiľakovo
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 5 zákona č.
56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) upravuje podmienky výkonu
taxislužby a určuje podmienky zriaďovania a prevádzkovania stanovíšť vozidiel taxislužby na
území mesta Fiľakovo.
2. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy
jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy
o preprave osôb.
3. Stanovište vozidiel taxislužby ( ďalej len „stanovište TAXI“ ) je jedno alebo viac vyhradených
parkovacích miest určených mestom na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami
taxislužby.
4. Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa osobitného zákona ( ďalej len
„dopravca“ )
5. Dopravca môže ponúkať prepravu osôb vozidlami osobnej taxislužby len zo stanovištia TAXI,
alebo objednávkovou službou.
6. Podmienkou vykonávania podnikateľskej činnosti prevádzkovateľov vozidiel taxislužby na
území mesta Fiľakovo je uhradenie nájomného v zmysle Článku 3 tohto VZN. Neuhradenie
nájomného sa považuje za porušenie tohto VZN a bude riešené v zmysle Článku 4 tohto VZN.
Článok 2
Zriaďovanie stanovíšť TAXI
1. Stanovište vozidiel osobnej taxislužby je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest,
ktoré sa zriaďujú pre ponuku poskytnutia prepravy osôb osobným vozidlom taxislužby.
2. Mesto Fiľakovo určuje stanovištia vozidiel TAXI, ich kapacitu a označenie dopravnými
značkami :
a ) z vlastného podnetu,
b ) na žiadosť dopravcu, alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby ( tlačivo tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN )
3. Povolenie na zriadenie stanovišťa TAXI na miestnych komunikáciách a ich súčastiach a na
iných verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Fiľakovo vydáva príslušné oddelenie
MsÚ vo Fiľakove na základe písomnej žiadosti dopravcu.
4. Prílohou žiadosti sú :
a ) kópia koncesnej listiny (úradne overená fotokópia) ak už bola dopravcovi vydaná. Pokiaľ
dopravca v čase podania žiadosti nemá vydanú koncesiu, je povinný kópiu koncesie doložiť
dodatočne, najneskôr do 5 dní od jej vydania.
b) výpis z obchodného registra príp. výpis zo živnostenského registra.

c ) situačný výkres s určením konkrétneho miesta na zriadenie stanovišťa.
d) písomný súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ k určeniu stanovišťa TAXI v
takom prípade, keď si to bude daná lokalita resp. dopravná situácia vyžadovať.
5. Povolenie sa vydáva na obdobie jedného kalendárneho roka.
6. Zriadenie nového stanovišťa TAXI, jeho označenie príslušnými dopravnými značkami
zriaďuje prostredníctvom správcu pozemnej komunikácie dopravca na svoje vlastné náklady.
Dopravca je povinný taktiež vykonávať údržbu stanovišťa TAXI na vlastné náklady.
7. Mesto z vlastného podnetu vo svojom územnom obvode určuje tieto lokality pre stanovištia
TAXI :
1. Parkovisko pri obchodnom dome BILLA – maximálne 3 parkovacie miesta
2. Parkovisko na Biskupickej ulici ( oproti obchodnému domu LIDL ) – maximálne 3
parkovacie miesta,
spolu maximálne 6 parkovacích miest

Článok 3
Nájomné za užívanie stanovíšť TAXI
1. Nájomné za užívanie jedného stanovišťa TAXI je vo výške :
a ) kalendárny štvrťrok
125 eur
b ) kalendárny polrok
250 eur
c ) kalendárny rok
500 eur
2. Nájomná zmluva sa uzatvára najviac na dobu jedného kalendárneho roka. V prípade novo
začínajúceho dopravcu je možné uhradiť pomernú výšku platby k obdobiu s tým, že platí vždy
celé kalendárne mesiace.
3. Sumu zodpovedajúcu 50 % ročného nájomného nájomca je povinný uhradiť najneskôr do 15
dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, zvyšných 50% je povinný uhradiť najneskôr v lehote
180 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

Článok 4
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie mesto v zmysle ustanovenia §27b ods.1 písm. a) v spojení s ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uloží pokutu do výšky 6 638 €.
Článok 5
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia vo Fiľakove a poverení
zamestnanci mesta Fiľakovo.

Článok 6
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo
Fiľakove uznesením č.95 dňa 15.12.2016 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2017.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

VZN schválené dňa: 15.12.2016
VZN vyvesené dňa : 15.12.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2017

Príloha č. 1

Názov, meno a adresa žiadateľa / Kérvényező neve és címe

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 Fiľakovo

VEC: ŽIADOSŤ O URČENIE STANOVIŠŤA PRE TAXI
KÉRVÉNY - TAXI MEGÁLLÓ KIJELÖLÉSE
Meno a priezvisko / keresztnév és vezetéknév:...............................................................................
(meno fyzickej alebo právnickej osoby / fizikai vagy jogi személy megnevezése)
IČO / Adresa / cím:...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Žiadam určiť stanovište pre taxislužbu v počte ...................................počet / darab taxi
megállóra kérem az engedély kiadását.
Počet vozidiel, pre ktoré žiadam vydať povolenie / a gépjárművek száma, amelyekre
kérvényezem az engedély kiadását:.......................................................................................
EČV všetkých vozidiel, pre ktoré žiadam vydať povolenie / az összes gépjármű rendszáma,
amelyekre kérvényezem az engedély kiadását:.................................................
......................................................................................................................................

Vo Fiľakove / Füleken
..............................
Dátum...........................

Prílohy / mellékletek:
-

výpis z obchodného registra

-

technický preukaz vozidiel

-

koncesná listina (ak už bola vydaná)

podpis / aláírás

