Prevádzkovanie taxislužby na území mesta Rožňava
Na základe uznesenia MZ č. 66/2011 zo dňa 23. 2. 2011 bola vykonaná kontrola počtu
prenajatých parkovacích miest pre taxikárov, ich umiestnenie, označenie a úhradu za
prenajaté plochy.
Podľa platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava v článku 4 Daň za užívanie verejného
priestranstva, § 13 ods. 2 písm. f/ sa osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva
rozumie najmä trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – napr. vyhradenie
priestoru pre motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste. /taxislužba/. Podľa § 14
ods. 2 písm. f/ za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, za vyhradenie
priestoru pre motorové vozidlo alebo súvislé státie vozidlom je sadzba dane v I. zóne 21,91
€ mesačne pre jedno motorové vozidlo.
Za rok 2010 boli prihlásení na platenie tejto dane dvaja prevádzkovatelia taxislužby,
ktorí parkujú na verejnom priestranstve mesta. Ostatní prevádzkovatelia taxislužby,
ktorí parkovali na pozemkoch mesta sa z platenia dane odhlásili.
Jeden z prihlásených taxikárov má daňový nedoplatok ku koncu roku 2010 vo výške
262,92 €, druhý má daňový nedoplatok vo výške 640,53 €.
Príjem z prevádzkovania taxislužby bol za rok 2010 vo výške 402,34 €, celková výška
daňových nedoplatkov k 31. 12. 2010 je za taxikárov vo výške 1 401,42 €.
Mesto Rožňava má pre taxislužbu vyhradené verejné priestranstvo na Košickej ulici za
bývalým domom nábytku. Priestranstvo je označené dopravnou značkou, ako vyhradené
parkovanie pre taxi, bez uvedenia konkrétnych evidenčných čísel motorových vozidiel, ktoré
sú oprávnené na tomto priestranstve parkovať. Dopravná značka je označená doplnená
informačnou tabuľou, že vyhradené parkovanie platí len s platným povolením MsÚ. /aj keď
MsÚ povolenie nevydáva/. Podľa platnej legislatívy povolenie na vykonávanie taxislužby
vydáva Krajský úrad – odbor dopravy v Košiciach. Keďže zákon neukladá povinnosť tomuto
orgánu dať mestám a obciam na vedomie počet a mená subjektov, ktorým boli vydané
povolenia na prevádzkovanie taxislužby, mesto nemá oficiálnu informáciu o počte taxislužieb
na území mesta. Parkovacie miesta nie sú vyznačené /vykreslené/. Mesto Rožňava nemá
vypracované VZN o prevádzkovaní taxislužby na území mesta v ktorom by sa určili jasné
pravidlá pre prevádzkovateľov taxislužieb. Povinnosti obce pri prevádzke taxislužieb
upravuje zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Zo strany
mesta sa nevykonáva dostatočná kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach...,
preto na tomto verejnom priestranstve parkujú aj motorové vozidlá bez súhlasu mesta
a bez platenia príslušnej dane. Keďže v meste Rožňava je niekoľko desiatok
prevádzkovateľov taxislužieb a ich počet sa zvyšuje, zaznamenávame sťažnosti zo strany
taxikárov, ktorí platia za prenájmy pozemkov u iných vlastníkov na tých, ktorí neplatia za
pozemky nikomu a parkujú napr. pri obchodných domoch, pri autobusových nástupištiach,
zastávkach MHD a pod.
Záver:
1. Je potrebné vypracovať VZN o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Rožňava.
2. Je potrebné zvýšiť kontrolnú činnosť na dodržiavanie VZN o miestnych daniach.
3. Riešiť nedoplatky u daňovníkov.
4. Bolo by potrebné rozšíriť počet vyhradených parkovacích miest pre taxikárov na
pozemkoch mesta aj v iných mestských častiach.
5. Preveriť možnosť získania
zoznamu vydaných povolení na vykonávanie
taxislužby z Krajského úradu – odboru dopravy v Košiciach, následne vyhotoviť
zoznam poskytovateľov taxislužby . Zoznam doplniť do zoznamu podnikateľov na
území mesta.

Komisia ochrany verejného poriadku prerokovala parkovanie taxislužby na území mesta
Rožňava a doporučila vypravovať VZN
o prevádzkovaní taxislužby na území mesta
Rožňava.
Ďalej doporučila určiť stanovištia taxi na území mesta nasledovne:
Ul. Košická za nábytkom – 15, Ul. Šafárikova pri čínskom supermarkete – 4, pri Lidli – 4,
Pri Tescu – 6, Ul. Špitálska pri nemocnici – 4, Námestie baníkov -4, Ul. alej J. Pavla II pri
Bille- 4.

