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Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 5 zákona 
doprave v znení neskorších predpisov
 

 
Všeobecne záväzné nariadeni
mesta Prievidza 
 
 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (

taxislužby a podmienky ur
dopravným značením na území mesta Prievidza.

 

Určovanie stanovíš
     

1. Mesto Prievidza určuje
taxislužby na parcelách vo vlastníctve
VZN). Podmienkou určenia stanoviš
dopravného inšpektorátu OR PZ v

2. Dopravca ktorý má v ná
stanovište taxislužby je povinný zabezpe
značením (zvislými a vodorovnými ) v zmysle zákona NR SR 
premávke v znení neskorších predp
sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
svoje náklady, pričom je povinný udržiava
súlade s citovanými predpismi po
miesta. 

3. Vyhradené parkovacie miesta
stanovišťa sú prenajímané
podľa Internej smernice IS

4. Na základe platne uzavretej 
stanovište taxislužby najneskôr do 10 pracovných dní odo d
nadobudnutí účinnosti náj

5. Povolenie na zriadenie stanov
dopravnými značkami vydáva 
prostredia, referát dopravy na základe žiadosti dopravcu
stanovište určené na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, dopravca je povinný do 10 
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Návrh 
 

ľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č

obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 o
znení neskorších predpisov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 151/2014 o výkone taxislužby na území 

§1 
Úvodné ustanovenia 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o výkone 
mienky určovania, kapacity a označenia stanovištia taxislužby

čením na území mesta Prievidza. 

§2 
ovanie stanovíšť taxislužby na území mesta Prievidza

      
uje vyhradené parkovacie miesta, ktoré slúžia ako 

taxislužby na parcelách vo vlastníctve mesta na základe žiadosti (viď
VZN). Podmienkou určenia stanovišťa taxislužby je súhlasné vyjadrenie

nšpektorátu OR PZ v Prievidzi s jeho určením. 
nájme pozemok (vyhradené parkovacie miesto) ur

je povinný zabezpečiť jeho označenie príslušnými dopravným
(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 

čom je povinný udržiavať dopravné značky v ich riadnom stave a v 
súlade s citovanými predpismi počas celej doby nájmu vyhradeného parkovacieho 

Vyhradené parkovacie miesta vo vlastníctve mesta Prievidza 
sú prenajímané na základe obchodnej verejnej súťaže alebo priamym nájmom 

a Internej smernice IS- 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza
Na základe platne uzavretej nájomnej zmluvy mesto Prievidza ur

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po 
innosti nájomnej zmluvy. 

Povolenie na zriadenie stanovišťa vozidiel taxislužby, ich kapacitu a
čkami vydáva mesto Prievidza, oddelenie výstavby a

prostredia, referát dopravy na základe žiadosti dopravcu ( príloha č
ené na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, dopravca je povinný do 10 

.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-

         

mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, 

a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 o cestnej 

výkone taxislužby na území 

alej len VZN) upravuje podrobnosti o výkone 
stanovištia taxislužby 

mesta Prievidza 

ktoré slúžia ako stanovištia 
na základe žiadosti (viď. príloha č. 1 tohto 

a taxislužby je súhlasné vyjadrenie Okresného 

pozemok (vyhradené parkovacie miesto) určený ako 
íslušnými dopravným 

č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
č. 9/2009 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
čky v ich riadnom stave a v 

doby nájmu vyhradeného parkovacieho 

 na účel zriadenia 
alebo priamym nájmom 

nájom majetku mesta Prievidza. 
zmluvy mesto Prievidza určí dopravcovi 

ňa nasledujúceho po 

, ich kapacitu a označenie 
oddelenie výstavby a životného 

( príloha č. 1). Ak má byť 
ené na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, dopravca je povinný do 10 
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pracovných dní od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom 
Prievidza  podať žiadosť o určenie stanovišťa taxislužby. 

 
6. Prílohu k žiadosti tvoria: 

a) výpis z obchodného registra 
b) kópia koncesnej listiny 
c) situačný výkres s určením konkrétneho miesta na zriadenie stanovišťa 
d) kópia nájomnej zmluvy s mestom Prievidza 
e) odsúhlasený projekt trvalého dopravného značenia 

7. Povolenie stráca platnosť zrušením nájomnej zmluvy. 
8. Pri posúdení vhodnosti vymedzenia stanovišťa taxislužby sa prihliadne najmä k celkovej 

dopravnej situácii, situácii statickej dopravy v danej lokalite  a dopyt po službách 
taxislužby na území mesta. 

9. Na stanovišti taxislužby môže stáť len vozidlo, ktorého vodič sa vie preukázať platným 
povolením na zriadenie stanovišťa taxislužby (overená fotokópia). 

10. Po skončení platnosti povolenia, ktoré sa nepredĺži je dopravca povinný do 5 pracovných 
dní zabezpečiť odstránenie dopravných značiek na svoje náklady. 

11. V prípade ak mesto Prievidza nie je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú má dopravca 
záujem využívať ako stanovište taxislužby, podmienkou pre udelenie povolenia na 
zriadenie stanovišťa taxislužby je predloženie písomného súhlasu vlastníka alebo 
užívateľa tejto nehnuteľnosti, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie užívať túto 
nehnuteľnosť ako stanovište taxislužby. Prevádzkovateľ taxislužby je zároveň povinný 
spolu so žiadosťou predložiť mestu Prievidza aj súhlasné vyjadrenie k určeniu stanovišťa 
taxislužby od Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Prievidzi. Označenie 
stanovišťa taxislužby príslušnými dopravnými značkami (zvislými a vodorovnými) na 
svoje náklady zabezpečí prevádzkovateľ taxislužby alebo vlastník prípadne užívateľ 
nehnuteľnosti. 

 
§3 

Výkon taxislužby 
 

1. Užívatelia stanovíšť taxislužby 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 taxislužby. 

2. Pri usporiadaní verejných akcií so súhlasom a povolením mesta Prievidza, môže byť 
užívateľovi stanovišťa taxislužby určené aj státie mimo vyznačeného stanovišťa. 

3. Dopravca na stanovišti taxislužby nesmie neprimerane, najmä v čase nočného pokoja 
(22:00-6:00 hod.), obťažovať svoje okolie motorom v chode, nevhodným správaním 
používaním zvukových výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových príjmačov 
a pod. 

4. Dopravca nesmie znečisťovať stanovište taxislužby a jeho okolie. 
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§4 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi dňa ............... a schválilo ho uznesením č. ............... . 

2. Návrh VZN č. 151/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza 
a na internetovej stránke mesta Prievidza od ............... do ............... . 

3. VZN č. 151/2014 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Prievidza dňa ............... . 

4. Úplné znenie VZN č. 151/2014 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi 
a na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 
 
 
V Prievidzi, dňa  
 
 
 
                                                                                                  JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                                             primátorka mesta 
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Príloha č. 1 k VZN 
 

Žiadosť o povolenie na zriadenie stanovišťa taxislužby  
 
 
 
MestoPrievidza 
Oddelenie výstavby a životného prostredia 
Námestie slobody č.14 
Prievidza 
 
Vec: Žiadosť o povolenie na zriadenie stanovišťa taxislužby na pozemku vo vlastníctve 
mesta Prievidza/ na pozemku vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby* podľa 

zákona č. 56/2012 Zb. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 
 
1. Žiadateľ................................................................................................................................... 

( meno  právnickej  alebo fyzickej osoby ) 
 

2.  Sídlo/ trvalý pobyt ................................................................................................................... 
 
2. Miesto stanovišťa: (ulica ) ..................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................. 
 

3. Počet vyhradených miest ....................................................................................................... 
4. EČV vozidla:  
 
 
 
 
 
V Prievidzi    
 
 
 
                                                                                                      ................................................. 
                                                                                                          podpis žiadateľa, pečiatka 
                                                                                                                telefonický kontakt  
 
 
Prílohy:  
1. Kópia koncesnej listiny  
2. Kópia nájomnej zmluvy s mestom Prievidza(prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti) 
3. Situačný výkres s určením konkrétneho stanovišťa s vyznačením parkovacích miest  
4. Odsúhlasený projekt trvalého dopravného značenia 
 
* nehodiace sa prečiarknite 


