MESTO ČADCA
vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA ČADCA
O PREVÁDZKOVANÍ TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA
ČÍSLO 137/2013

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca ( ďalej len „nariadenie“ ) upravuje
podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť taxislužby na miestnych komunikáciách,
prípadne iných verejných priestranstvách na území mesta Čadca.
2. Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len „stanovište Taxi“) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest, ktoré sa zriaďujú pre ponúkanie prepravy cestujúcich osobným
vozidlom taxislužby.

§2
Zriaďovanie stanovíšť
1. Mesto Čadca na základe § 44 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov určuje stanovište pre vozidlá prevádzkujúce taxislužbu na týchto
miestach:
• Ul. Horná – 11 miest,
• Ul. Palárikova (parkovisko na konci pešej zóny) – 10 miest,
• Ul. Fraňa Kráľa – 7 miest,
• parkovisko Ul. Staničná - parc. č. KN-C 1149/1 (nie je obmedzený počet),
• parkovisko pri NsP Čadca – 2 miesta,
• parkovisko Hotel Lipa – 1 miesto,
• Ul. 17. novembra – 7 miest,
• Ul. Staničná - nie je obmedzený počet.
• Ul. A. Hlinku – 2 miesta
• Parkovisko Ul. Rázusová (OR PZ) – 2 miesta
Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je grafická príloha s vyznačením jednotlivých
stanovíšť.

2. Rozhodnutie o povolení užívania verejného priestranstva vozidlami taxi (ďalej len
„rozhodnutie“), na základe žiadosti prevádzkovateľa taxislužby, alebo ním poverenej
osoby, vydáva v správnom konaní primátor Mesta Čadca
-
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3. Zriadenie stanovišťa taxislužby a jeho označenie príslušnými dopravným značkami
zabezpečuje na svoje náklady ten, komu je zriadenie povolené, pokiaľ sa so správcom
komunikácie alebo verejného priestranstva nedohodne inak. Dopravné značky musia byť
vyhotovené v zmysle STN 018020.
4.Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej zriadenie stanovišťa Taxi je povolené, je
povinná
zabezpečovať trvalú údržbu a prípadnú výmenu dopravných značiek
označujúcich stanovište Taxi počas celej doby trvania, pokiaľ sa so správcom komunikácie
alebo verejného priestranstva nedohodne inak a do 48 hodín po skončení platnosti
povolenia zabezpečiť odstránenie týchto dopravných značiek. Stanovisko taxi po skončení
platnosti odovzdať správcovi.

§3
Systém prideľovania stanovíšť TAXI
1. Žiadateľ je povinný na Mesto Čadca podať písomnú žiadosť na pridelenie parkovacieho
miesta na stanovište TAXI.
2. Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:
• identifikačné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a ak je žiadateľom právnická
osoba alebo FO - podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej
osoby),
• doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať taxislužbu,
•

obdobie,
na ktoré žiada o užívanie verejného priestranstva vozidlom
taxislužby.

3. Mesto Čadca vydá žiadateľovi rozhodnutie a vyrubí mu daň (v zmysle VZN o dani za
užívanie verejného priestranstva v platnom znení) . Daň sa nevyrubí pre stanovištia TAXI
na súkromných pozemkoch.
4. Určené stanovište prevádzkovateľ taxislužby nemôže odstúpiť tretej osobe.
5. Na jednotlivých stanovištiach sa prideľujú miesta podľa dátumu prijatia žiadosti na
Mestskom úrade Čadca.

§4
Užívanie stanovíšť
1. Na stanovišti Taxi môže stáť vozidlo taxislužby, ktorého vodič je oprávnený vykonávať

taxislužbu na území mesta Čadca, pre ktorého je stanovište Taxi alebo parkovacie miesto
na ňom vyhradené.
2. Užívatelia stanovišťa Taxi sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo
výnimočných prípadoch krátkodobo uvoľniť podľa požiadaviek správcu komunikácie (pri
údržbe, jarmoku ) alebo pokynov polície vyhradené parkovacie miesta na stanovišti.
-33. Prevádzkovatelia taxislužby sú povinní udržiavať na stanovišti čistotu a poriadok.
4. Osobné vozidlo taxislužby pripravené na prepravu na stanovišti TAXI alebo mimo neho
má rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim na
stanovišti TAXI alebo kdekoľvek mimo neho až do ukončenia prepravy, ako aj počas
jazdy k cestujúcemu na základe objednávkovej služby je strešné svietidlo vypnuté.
Osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté
nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontované.

§5
Kontrola ustanovení
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Čadca a poverení
zamestnanci Mesta Čadca

§6
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné, v tomto nariadení neupravené, podrobnosti o výkone taxislužby musia byť
v súlade s ostatnými predpismi, najmä so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej doprave.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca č. 47/2013 zo dňa 27. Júna 2013 na základe § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo vyvesené dňa 28.06.2013 a zvesené
dňa 15.07.2013 pričom nadobudlo účinnosť dňa 15.07.2013.
3. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby na území Mesta Čadca č. 93/2007, ktoré bolo
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca (ďalej len „MZ“) č. 93/2007
dňa 27.07.2007 a jeho Doplnok č. 1 schválený uznesením MZ č. 62/2009 dňa 29.4.2009,
Doplnok č. 2 schválený uznesením MZ č. 81/2009 dňa 26.06.2009 a Doplnok č. 3
schválený uznesením MZ č. 45/2010 dňa 09.04.2010

Ing. Milan G u r a
primátor

Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyvesené dňa 27.06.2022
a
zvesené dňa

Mesto Čadca
vydáva na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 9 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby na území
mesta Čadca č. 137/2013
I.
Predmet Dodatku č. 1
V § 1 sa ods. 1 mení a nahrádza sa novým znením:
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca ( ďalej len „nariadenie“ ) ustanovuje podrobnosti
o výkone taxislužby a podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť taxislužby na miestnych
cestách a účelových cestách vo vlastníctve Mesta Čadca a na iných verejných priestranstvách na
území mesta Čadca.
V § 1 sa ods. 2 mení a nahrádza sa novým znením:
2. Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len „stanovište Taxi“) je jedno alebo viac vyhradených
parkovacích miest určených Mestom Čadca na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlom
taxislužby.
V § 2 sa ods. 1 mení a nahrádza sa novým znením:
1. Mesto Čadca na základe § 44 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov určuje stanovište pre vozidlá prevádzkujúce taxislužbu na týchto miestach:
•
•
•
•
•
•

Horná – 10 miest (zobrazenie v prílohe č. 1),
Ul. Palárikova (parkovisko na konci pešej zóny) – 10 miest (zobrazenie v prílohe č. 2),
Parkovisko pri Ul. Rázusova (pred OR PZ SR) – 2 miesta (zobrazenie v prílohe č. 2),
Ul. 17. novembra – 2 miesta (zobrazenie v prílohe č. 3),
parkovisko pri Ul. Staničná - parc. č. KN-C 1149/1 (nie je obmedzený počet),
Ul. Staničná - (nie je obmedzený počet),

Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú grafické prílohy ulíc č. 1, 2 a 3 s vyznačením

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Čadca č. 137/2013

jednotlivých stanovíšť Taxi.
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V § 2 sa ods. 2 mení a nahrádza sa novým znením:
2.

Mesto Čadca povoľuje vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá taxislužby na určených
stanovištiach Taxi na základe písomnej žiadosti dopravcu (ďalej len „žiadateľ“), ktorý spĺňa
ustanovenia § 27 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„žiadosť“).

II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovaní taxislužby na území mesta
Čadca č. 137/2013, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca dňa
27.06.2013 pod č. 47/2013 ostávajú nezmenené.
2. Návrh tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 137/2013 bol dňa 07.06. 2022
vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca a zverejnený na webovom sídle mesta a zvesený dňa
21.06.2022.
3. Tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 137/2013 bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Čadca č. 36/2022 dňa 23.06.2022.
4. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 137/2013 bol vyhlásený vyvesením na
úradnej tabuli Mesta Čadca dňa 27.06.2022 a zverejnením na webovom sídle mesta dňa
5. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 137/2013 o prevádzkovaní taxislužby na
území mesta Čadca nadobúda účinnosť dňom

Mesto Čadca
Ing. Milan Gura
primátor mesta

