
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č.  8/2012 o výkone taxislužby                  

na území mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle ustanovenia § 6 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 Z.z. o cestnej doprave sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len „VZN“). 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Toto VZN ustanovuje podrobnosti o výkone taxislužby a podmienky zriaďovania stanovíšť 
vozidiel taxislužby na území mesta Komárno. 

 
(2) Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len “stanovište TAXI”) je jedno alebo viac 

vyhradených parkovacích miest určených mestom na  prevádzkovanie osobnej dopravy 
vozidlami  taxislužby.  

 
(3) Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa osobitného zákona1)  (ďalej len 

“dopravca“). 
 
(4) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich vozidlami osobnej taxislužby iba na 

mestom určenom stanovišti  alebo objednávkovou službou.   
 
(5) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb len spôsobmi a formami 

stanovenými osobitným zákonom. 
 
(6) Mesto je v súlade s ustanovením § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej 

doprave (ďalej „zákon o cestnej doprave“) dopravným správnym orgánom. Mesto 
Komárno je v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 zákona o cestnej doprave orgánom 
odborného dozoru. 

 
§ 2 

Zriaďovanie stanoviš ťa TAXI 
 

(1) Mesto Komárno určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu a označenie 
dopravnými značkami. 

 
(2) Mesto Komárno určuje stanovištia vozidiel taxislužby2) na miestnych komunikáciách, na 

verejných priestranstvách  a ich súčastiach3), na území mesta Komárno:  
a)  z vlastného podnetu Mesta Komárno (ďalej „mesto“) podľa §2 ods.12 tohto VZN,  
b) na osobitný podnet na základe písomnej  žiadosti dopravcu alebo ním poverenej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby (ďalej len „žiadateľ“). 
 

(3) Žiadateľ je povinný na mesto v prípade bodu b) podať písomnú žiadosť o určenie 
stanovišťa TAXI na predpísanom tlačive (tlačivo tvorí prílohu č. 3   tohto VZN). 

 
(4) Prílohou k žiadosti sú: 
     -  identifikačné údaje, 
     -  koncesná listina – kópia, 
     -  obdobie na ktoré žiada užívanie verejného priestranstva vozidlom, 
     -  situačný výkres s určením konkrétneho stanovišťa vyznačením parkovacích miest, 
     -  výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v obchodnom registri, prípadne sa  
        na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri). 



 
(5) V oboch prípadoch je dopravca povinný požiadať mesto o povolenie k osobitnému 

užívaniu verejného priestranstva na vyhradené parkovanie 4) 5) vozidlami taxislužby na 
mestom určenom stanovišti, na základe písomnej žiadosti dopravcu, alebo ním poverenej 
osoby.  

 

(6) Miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na vyhradené parkovanie vozidiel 
taxislužby mesto vyrubí v zmysle § 26 písm. f) VZN Mesta Komárno číslo 29/2008 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

 
(7) Určenie stanovišťa TAXI na iných priestranstvách, ktoré v územnom obvode mesta sú vo 

vlastníctve alebo držbe právnických alebo fyzických osôb okrem vlastných priestorov 
dopravcov, na základe písomnej žiadosti dopravcu alebo ním poverenej právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby vydáva mesto (§ 2 ods.2 písm. b) VZN). V takomto prípade je 
dopravca povinný s podaním žiadosti o určenie stanovištia predložiť aj úradne overený 
písomný súhlas vlastníka komunikácie alebo plochy so zriadením stanovištia TAXI na 
takomto priestranstve. Za takýto súhlas sa bude považovať aj písomná zmluva 
o prenájme na daný účel.  

 
(8) Určenie umiestnenia a použitia dopravného značenia a povolenie na zriadenie 

vyhradených parkovísk na miestnych komunikáciách vydáva mesto. 5) 
 
(9) Pri posúdení vhodnosti vymedzenia stanovišťa TAXI sa prihliadne najmä k celkovej 

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

 
(10) Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie príslušnými dopravnými značkami 

zabezpečuje dopravca prostredníctvom správcu pozemných komunikácií a to na 
náklady dopravcu, ktorému bolo zriadenie stanovišťa povolené.  

 
(11) Dopravca, ktorému bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinný zabezpečovať 

trvalú údržbu a výmenu dopravných značiek označujúcich stanovište TAXI počas celej 
doby jeho trvania a do 48 hodín po skončení platnosti povolenia zabezpečiť na svoje 
náklady odstránenie týchto dopravných značiek. 

 
(12) Mesto z vlastného podnetu vo svojom územnom obvode určuje tieto lokality pre     

stanovištia TAXI :  
 1. Nám. M. R. Štefánika (oproti hotelu Európa) - maximálne 4 parkovacie miesta,  
 2. Nám. M. R. Štefánika (pri parku) - maximálne 4 parkovacie miesta, 
Spolu maximálne 8 parkovacích miest. 
(podľa situačného plánu, ktorý tvorí  prílohu č.2 tohto VZN) 
 
 

§ 3 
Kontrola ustanovení 

 
(1) Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto Mestskou políciou. 
 
(2) Mesto vykonáva odborný dozor nad taxislužbou a kontroluje plnenie povinností 

dopravcov(6), najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prepravného poriadku 
prevádzkovateľov taxislužby. 

 
 



 
(3) Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená: 

a) vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných 
vozidiel,  
b) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, 
c) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel, 
d) kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa zákona o cestnej doprave, 
e) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v taxislužbe, 
f) prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno  
uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle. 

§ 4 
Sankcie 

 
(1) Mesto môže za porušenie ustanovení tohto VZN právnickým a fyzickým osobám 

oprávneným na podnikanie uložiť pokutu  v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
(2)  Mesto ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni     

priestupky v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci. 
 
(3)  Skutkové podstaty správnych deliktov, priestupkov, druhy a výšku sankcií ako i nápravné 

opatrenia upravuje osobitný predpis (zákon o cestnej doprave). 
 
 

§ 5  
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby na území mesta Komárno je prílohou č.1 

VZN. 
(2) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.  
(3) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 20.09.2012. 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 05.10. 2012. 
 
 

 
                                                                                                                 
 

  MUDr. Anton Marek 
                                                                                                    primátor mesta 

 
 
 
 

 
1)  § 27 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
2)  § 44 písm f) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
3)  §1, § 4b ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  
    v znení neskorších predpisov 
(4) § 28 VZN Mesta Komárno č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
5) § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
6) § 40 ods.2 a § 45 zákona .č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 

 



 
Príloha č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2012 o výkone taxislužby na území  

mesta Komárno ( ďalej „VZN“) 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

stanoviš ťa taxislužby v meste Komárno 

 

Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby je vypracovaný v súlade s VZN, s 
ustanoveniami § 26 ods. 5 zákona NR SR č. 56/2012 o cestnej doprave, vyhl.č.  124/2012 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákona č. 8/2009 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Čl. I Úvodné ustanovenia 

 
(1) Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Komárno upravuje podmienky pre 

vykonávanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby v meste Komárno na miestach 
k tomuto účelu určených Mestom Komárno. 

 
(2) Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Komárno je záväzný pre všetkých 

dopravcov, ktorí v meste Komárno prevádzkujú osobnú dopravu vozidlami taxislužby na 
stanovištiach v územnom obvode mesta Komárno. 

 
Čl. II Taxislužba 

 
(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy  

jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy 
o preprave osôb.  

 
(2) Osobná doprava vozidlami taxislužby v meste Komárno môže byť ponúknutá len zo 

stanovíšť určených k tomuto účelu Mestom Komárno alebo na objednávku.  
 

Čl. III. Stanovište taxislužby 
 
(1) Stanovište vozidiel  taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno alebo viac vyhradených 

parkovacích  miest určených mestom na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami 
taxislužby označené dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.1)  

 
(2) Stanovište je označené:       

a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace vozidlá  
      taxislužby pripravené na prepravu, 
b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou. 

 
Čl. IV. Užívanie stanovíš ť TAXI 

 
(1) Na stanovištiach TAXI je oprávnené stáť výlučne vozidlo taxislužby dopravcu, ktorý:  
      a)  má oprávnenie vykonávať taxislužbu na území mesta v zmysle koncesie,  
      b) má platné povolenie o určení stanovišťa TAXI vydané Mestom  Komárno, alebo    

prevádzkuje   stanovište určené  VZN, 
      c) má zaplatenú miestnu daň za užívanie verejného priestranstva vyhradeného ako     

parkovacie miesto vozidiel taxislužby.  



 
(2) Na stanovišti TAXI môžu stáť iba vozidlá taxislužby ponúkajúce prepravu cestujúcich,       

pričom cestujúci má právo vybrať si ktorékoľvek z nich. Pri státí na stanovišti je vodič       
povinný zdržiavať sa vo vozidle alebo jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený       
poskytnúť prepravu. 

 
(3) Na stanovišti TAXI môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na stanovišti       

vyhradených a vyznačených parkovacích miest. 
 
(4) Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto spĺňa podmienky stanovené osobitným 

predpisom. 2)   
 
(5) Vodič vozidla taxislužby na stanovišti TAXI nesmie neprimerane, najmä v čase nočného  

kľudu od 22.00 do 06.00 hod., obťažovať okolie najmä ponechaním motoru v chode, 
svojim nevhodným správaním, používaním zvukových svetelných alebo zvukovo-
svetelných výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových prijímačov a pod.. 

 
(6) Dopravcovi,  ktorému bolo stanovište TAXI povolené, je povinný zabezpečiť na svoje 

náklady na stanovišti TAXI poriadok, čistotu a vykonávať zimnú údržbu.  
 
(7) Užívatelia stanovíšť TAXI sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo 

výnimočných prípadoch na nevyhnutne potrebný čas uvoľniť podľa požiadaviek mesta 
alebo pokynov polície vyhradené parkovacie miesta na stanovišti TAXI. 

 
(8) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo taxislužby v 

súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade 
s pravidlami cestnej premávky stáť aj mimo vyznačených stanovíšť. 

 
 

Čl. V. Vozidlo taxislužby 

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo ktoré spĺňa podmienky podľa zákona č. 56/2012 
Z.z. o cestnej premávke.  
 

Čl. VI. Závere čné ustanovenia   
 
Tento prepravný poriadok stanovištia taxislužby v meste Komárno nadobúda účinnosť dňom  
05.10. 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a vyhl.č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

(2)  § 28 ods. 1 zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej premávke 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 k VZN 
 
Mestský úrad                                                     V Komárne, d ňa: 
Odbor územného rozvoja, výstavby  
a správy majetku 
Oddelenie územného plánu a architektúry 
Komárno 
 
 
 
Vec: Žiados ť o určenie stanoviš ťa vozidiel taxislužby na miestnych 
komunikáciách, na verejnom priestranstve mimo stano víšť určených VZN  
 
 
 
Obchodné meno: 
 

  

Sídlo / Miesto podnikania: 
 

  

IČO: 
 

  

Miesto stanovišťa: 
(ulica ) 

  

Počet vyhradených miest: 
 

  

ŠPZ vozidla: 
 

  

Určenie stanovišťa 
dopravcu na dobu: 
 

od:  
do: 

 

Kontaktné telefónne číslo: 
 

  

 
 
 
                         
                                                      -------------------------- 
                                                                                                        podpis žiadateľa 
 
Prílohy: 

1. Kópia koncesnej listiny 
2. výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v obchodnom registri, prípadne  
      sa na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri. 
3. Situačný výkres s určením konkrétneho stanovišťa s vyznačením parkovacích miest 

 
 


