Návrh
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013

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“).
Článok I.
VZN Mesta Komárno č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN
č. 7/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 ods. 2 v prvej vete sa za slová „na miestnych“ vkladajú slová „ a účelových“
2. § 2 ods. 3 sa mení a znie nasledovne:
„Dopravca je povinný na mesto podať písomnú žiadosť o určenie stanovišťa TAXI podľa
ods. 2 písm. a ), b) tohto § VZN na predpísanom tlačive (tlačivo tvorí prílohu č. 3 tohto
VZN) do 15.12. roka, ktorý predchádza roku, na ktorý dopravca žiada určenie stanovištia“
3. V § 2 ods. 8 sa vkladá na koniec nová veta „Povolenie sa vydáva na jeden kalendárny
rok“.
5. V § 2 sa za ods. 12 vkladajú nové odseky 13), 14) a 15) v nasledovnom znení:
„13) Dopravca môže na jedno stanovište vozidiel taxislužby podať len jednu žiadosť.
Žiadosť sa podáva na určenie stanovišťa vždy len na nasledujúci kalendárny rok.
14) Ak na stanovište vozidiel taxislužby sa podá len jedna žiadosť, ktorá spĺňa všetky
požadované náležitosti v zmysle tohto VZN, mesto určí stanovište taxislužby tomu
dopravcovi, ktorý o to požiadal.
15) Ak na jedno stanovište budú podané minimálne dve žiadosti zo strany dopravcov,
ktoré spĺňajú všetky požadované náležitosti v zmysle tohto VZN, stanovište bude
určené žrebovaním. Žrebovanie bude verejné, na ktorom majú právo sa zúčastniť aj
dopravcovia. Žrebovanie prebehne pred komisiou, ktorých členov určí primátor mesta.
Komisia musí mať minimálne troch členov. Členmi komisie môžu byť poslanci
Mestského zastupiteľstva v Komárne a zamestnanci mesta. Termín žrebovania mesto
oznámi dopravcom spravidla 3 dni vopred. Výsledok žrebovania mesto oznámi
dopravcom najneskôr do 10 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania.“
6. Príloha č.3 k VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 7/2013 o výkone taxislužby na území mesta
Komárno sa nahrádza novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4) § 12 VZN Mesta Komárno č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie
prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v platnom znení“
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:
„5) VZN Mesta Komárno č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v platnom znení“

Článok 2
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa

..........

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta
Komárno.

Ing.László Stubendek
primátor mesta
Vyvesené na ÚT: 20.10.2015
Zvesené z ÚT:

Príloha č.3 k VZN č. 24/2015

Mestský úrad v Komárne
Odbor rozvoja
Námestie generála Klapku 7
945 01 Komárno
Vec: Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného
značenia - pre fyzickú, právnickú osobu a vozidlá taxislužby
V zmysle ods. 2 § 3 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a *§ 44 písm. f), zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov* Vás žiadam o vyhradenie parkovacieho miesta a určenie
dopravného značenia, dopravných zariadení na parkovisku pre:
Fyzickú, právnickú osobu - prílohy č.1,2
* vozidlá taxislužby – prílohy č.1, 2, 3,4
Meno a priezvisko/obchodné
meno žiadateľa
IČO
Adresa trvalého pobytu/sídlo
firmy žiadateľa
Kontaktné telefónne číslo
Ulica, na ktorej má byť
vyhradené parkovisko
(stanovište taxi číslo) parc.č.,
číslo domu
Spôsob státia

* kolmé
* pozdĺžne
* šikmé

Osoba zodpovedná za osadenie,
vyznačenie a údržbu dopr.
značiek – tel. číslo
Údaje o vozidle - továrenská
značka, typ, evidenčné číslo,
kategória
Použité dopravné značky a
dodatkové tabuľky: (číslo, názov,
resp. PD):
V Komárne, dňa

..........................................................
podpis
Príloha :
1. Situačný náčrt vyhradeného parkoviska (s okótovaním vyhradeného parkoviska) s vyznačením
jestvujúceho dopravného značenia v dotknutej lokalite a s návrhom zvislého a vodorovného
dopravného značenia (farebne rozlíšené)
2. Fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla ( veľký technický preukaz )
3. Kópia koncesnej listiny vydaná v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
4. Výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v obchodnom registri, prípadne sa na neho
vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri)

Mesto Komárno
_______________________________________________________
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno
v znení VZN č. 7/2013

1) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 20.10.2015

2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v
písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komárno.sk alebo ústne
do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Odbor rozvoja, Nám. gen. Klapku 7, 945 01
Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ
prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení do (vrátane): 30.10.2015

3) Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: ................................

