Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
18a zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
schvaľuje toto
Všeobecne záväzné nariadenie o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na
území mesta

§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto nariadenie upravuje podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť taxislužby na
území mesta Rožňava
2) Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len “stanovište TAXI”) je jedno alebo viac
vyhradených parkovacích miest, ktoré sa zriaďujú pre ponúkanie prepravy cestujúcich
osobným autom taxislužby.
§2
Zriaďovanie stanovíšť TAXI
1) Určenie stanovišťa TAXI na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich
súčastiach v územnom obvode mesta na základe žiadosti vykonávateľa taxislužby alebo
ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydáva Mesto Rožňava, zastúpené
primátorom
2) 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 žiadosti vykonávateľa taxislužby alebo ním poverenej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby vydáva Mesto Rožňava, zastúpené primátorom mesta. V
takomto prípade je vykonávateľ taxislužby povinný s podaním žiadosti predložiť písomný
súhlas vlastníka komunikácie alebo plochy, resp. zmluvu o ich prenájme, alebo LV
3) Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie príslušnými dopravnými značkami
zabezpečuje prostredníctvom správcu pozemných komunikácií na svoje náklady ten,
ktorému bolo zriadenie stanovišťa na konkrétnom mieste určené.
4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je
povinná zabezpečovať trvalú údržbu a výmenu dopravných značiek označujúcich
stanovište TAXI počas celej doby jeho trvania a do 48 hodín po skončení platnosti
povolenia zabezpečiť odstránenie týchto dopravných značiek.
5) Mesto Rožňava vo svojom územnom obvode vymedzuje na pozemných komunikáciách
tieto lokality pre stanovištia TAXI :
a) na Ulici Košickej – na parkovisku pri potoku Drázus za objektom č. 15/600 maximálne 15 parkovacích miest
b) na Ulici Šafárikovej - na parkovisku pri novinovom stánku pred obchodným objektom
č. 18/1970 - maximálne 4 parkovacie miesta
c) parkovisko pred supermarketom Tesco – maximálne 6 parkovacích miest
d) parkovisko pri Nemocnici sv. Barbory, pri vstupe do budovy polikliniky - maximálne 4
parkovacie miesta miest

e) parkovisko na Námestí baníkov na pravej strane pred objektom č. 1/22 (terajšie
Zlatníctvo) - maximálne 2 parkovacie miesta
f) sídlisko JUH na parkovisku pri OC Alej Jána Pavla II. – maximálne 4 parkovacie
mesta
g) na Ulici Šafárikovej – parkovisko pri predajni LIDL – maximálne 4 parkovacie miesta
h) parkovisko na Námestí baníkov č. 32 pred Radnicou – maximálne 2 parkovacie miesta
ch/ parkovisko pri Zdravotnom stredisku na Nám.1.mája č.11 v Rožňave (bývalý
Okresný úrad) parc.č. 2338/1 - 2 parkovacie miesta,
i/parkovisko na Ulici Košickej pri OC Billa parc.č. 1736/3,4,5 – 7 parkovacích
miest

§3
Užívanie stanovíšť TAXI

1) Na stanovišti TAXI môže stáť vozidlo taxislužby, ktorého vodič je oprávnený vykonávať
taxislužbu na území mesta, pre ktorého je stanovište TAXI vyhradené a ktorý sa vie
preukázať platným dokladom o zaplatení miestnej dane za užívanie verejného
priestranstva vyhradeného, ako parkovacie miesto vozidiel taxislužby a dokladom
o určení stanovišťa TAXI, vydaným Mestom Rožňava
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 zdržovať 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
vyznačených parkovacích miest.
4) Vodič taxislužby na stanovišti TAXI nesmie neprimerane, najmä v čase nočného pokoja od
22.00 do 06.00 hod., obťažovať okolie svojim správaním, používaním zvukových
výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových prijímačov.
5) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo zriadenie stanovišťa TAXI
povolené, je povinná zabezpečiť na svoje náklady na stanovišti TAXI poriadok a čistotu v
zmysle osobitného predpisu, vrátane vybavenia stanovišťa nádobami na odpad a
zabezpečenia ich vyprázdňovania, ak je to z dôvodu prevádzky stanovišťa potrebné. Vodič
taxislužby nesmie znečisťovať stanovište TAXI a jeho okolie, napr. odhadzovaním
odpadkov.
6) Užívatelia stanovišťa TAXI sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo
výnimočných prípadoch krátkodobo uvoľniť podľa požiadaviek správcu komunikácie
(najmä pri zimnej údržbe, organizovaní jarmokov a akcií celomestského významu) alebo
pokynov polície vyhradené parkovacie miesta na stanovišti TAXI.
7) 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.
8) Užívatelia stanovíšť TAXI sú povinní dodržiavať Prevádzkový poriadok pre stanovištia
TAXI v meste Rožňava, ktorý je prílohou č. 1 tohto nariadenia.
9) Vykonávateľ taxislužby v meste Rožňava je povinný vypracovať Prepravný poriadok
taxislužby podľa ustanovení § 5 ods. 3 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení

neskorších predpisov a podľa ustanovení § 3 Vyhlášky MDPT SR č. 363/1996 Z. z. o vzore
na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave. Prepravný poriadok musí byť
viditeľne umiestnený v každom vozidle taxislužby.
§4
Kontrola ustanovení
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia, poverení
zamestnanci Mesta Rožňava, členovia komisie na ochranu verejného poriadku, prednosta
MsÚ, primátor mesta.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2) Povinnosť vykonávateľov taxislužby zosúladiť jestvujúci stav s týmto VZN sa určuje do
30.IX.2011
3) Porušenie povinností upravených týmto VZN bude riešené pokutou podľa § 35 odst.1, 2
zákona č. 168/1996 Z. z. a v priestupkovom konaní podľa § 36 zák. č. 168/1996 Z. z.
4) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva dňa 27.6.2011 č.
uznesenia 227/2011.
5) Dodatok č.1 schválený na zasadnutím MZ dňa 27.11.2011 uznesením č. 334/2011.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Príloha – Prevádzkový poriadok

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 6.5.2011 (pripomienkové konanie)
Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli: od 20.7.2011 do 5.8.2011
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