/
Mestské
pôsobnosti

zastupitel'stvo

Mesta

Michalovce,

na

základe

podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky

ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
neskorších predpisova

samostatnej
a podl'a § 4

Zb. o obecnom zriadení v znení

podľa § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012

o cestnej doprave sa

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN")

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce
Č. 164/2014
o podmienkach

prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce.
Článok 1
Úvodné ustanovenia

Ll. Toto

VZN

upravuje

a prevádzkovania
1.2. Taxislužba

je

jednotlivých

podmienky

výkonu

taxislužby

a urcuje

podmienky

zriaďovania

stanovíšť vozidiel taxislužby na území mesta Michalovce.
prevádzkovanie

cestujúcich

osobnej

dopravy

vozidlami

alebo skupiny cestujúcich

taxislužby

do cieľového

ako

prepravy

miesta podľa zmluvy o

preprave osôb.
1.3. Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ

koncesie

podľa osobitného

zákona (ďalej len

"dopravca").
1.4. Dopravca

má prevádzkovú

prepravného

povinnosť

v rozsahu koncesie, prepravnú

v rozsahu

poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.

1.5. Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len "stanovište
parkovacích

povinnosť

miest

určených

mestom

na

TAXI") je jedno alebo viac vyhradených

prevádzkovanie

osobnej

dopravy

vozidlami

taxislužby.
1.6. Dopravca môže ponúkať prepravu osôb vozidlami osobnej taxislužby len zo stanovištia TAXI,
alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho
s vozidlom taxislužby, alebo formou telefonickej
l.7. Podmienkou vykonávania

podnikateľskej

území mesta Michalovce je uhradenie

nachádza

objednávky.

činnosti

nájomného

prevádzkovateľov

vozidiel taxislužby

na

v zmysle čl. 3 tohto VZN. Neuhradenie

nájomného sa považuje za porušenie VZN a bude riešené v zmysle čl. S tohto VZN.

Článok 2
Stanovištia TAXI
2.1. Stanovište TAXI je jedno alebo viac vyhradených
ponuku poskytnutia
2.2. Nové stanovištia

miest, ktoré sa zriaďujú pre

prepravy osôb osobným vozidlom taxislužby.

TAXI schvaľuje

výstavby, ŽP a MR.

parkovacích

primátor

Mesta

Michalovce

na základe návrhu

odboru

2.3. Mesto Michalovce
na stanovištiach vozidiel TAXI pomocou príslušného dopravného
,.

značenia

určí ich označenie, kapacitu a čas vyhradenia.
2.4. Povolenie

pre

užívanie

existujúcich

stanovíšť

súčastiach,

ako aj na iných verejných

Michalovce

vydáva príslušný odbor

konkrétnemu

TAXI na miestnych

priestranstvách

MsÚ Michalovce

komunikáciách

vo vlastníctve

a ich

alebo držbe Mesta

na základe žiadosti,

bez vyhradenia

dopravcovi.

2.5. Prílohou žiadosti sú:
Kópia koncesnej listiny.
Kópia technického

preukazu vozidla.

Stanovisko Mesta Michalovce finančného odboru k záväzkom voči mestu.
Doklad o montáži taxa metra.
2.6. Povolenie vyhradenia
komunikáciách

stanovišťa TAXI konkrétnemu

dopravcovi/dopravcom

a ich súčastiach, ako ja na iných verejných

priestranstvách

alebo držbe Mesta Michalovce vydáva príslušný odbor MsÚ Michalovce
po ukončení dražby.

na miestnych
vo vlastníctve

na základe žiadosti

,,:

2.7. Prílohou žiadosti sú:
Kópia koncesnej listiny.
Kópia technického

preukazu vozidla.

Stanovisko Mesta Michalovce finančného odboru k záväzkom voči mestu.
Doklad o montáži taxametra.
Prílohy dražby podľa bodu 3.4 budú určené v podmienkach

dražby.

Článok 3
Nájomné za užívanie stanovišťa TAXI
3.1. Užívanie stanovíšť TAXI je od platné. Odplatnosť je formou nájmu.
3.2. Nájomné za užívanie stanovíšť TAXI sa určuje:
3.2.1.

400 €/rak/vozidlo

resp. 33,4 €/mesiac/vozidlo

za užívanie

stanovíšť

TAXI zriadených

mestom

Michalovce

pre všetkých

dopravcov bez práva vyhradenia miesta za vozidlo.
3.2.2.

Minimálne

750 €/rok/stanovište

pridelenej konkrétnemu

za stanovište

dopravcovi/dopravcom

TAXI zriadených

podľa článku 2.6.

formou dražby.

3.3. Dopravca, ktorý pristúpi k prenájmu stanovišťa TAXI počas roka uhradí nájomné v alikvotnej
výške račného

nájomného.

Dopravca

uhradí mesačné

nájom ne za každý aj začatý deň

v danom mesiaci.
3.4. Spôsob priebehu dražby určí osobitný predpis.
3.5. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.6. Nájomné

za užívanie stanovíšť taxi môže dopravca vyplatiť jednorázovo

alebo štvrťročne,

pričom mu bude po preukázaní platby vystavené nové povolenie na daný štvrťrok.

l~
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3.7. V prípade. skončenia

platnosti

koncesie zaniká aj nárok na užívanie stanovištia.

Dopravca

môže pož'iadať o vrátenie pomernej časti nájmu ku dňu skončenia platnosti koncesie.
3.8. Dopravca

môže požiadať o vrátenie,

resp. odpustenie

časti nájomného,

ak preukáže,

v uvedenom čase nemohol vykonávať s činnosti taxislužby z dôvodu zlého technického

že

stavu

vozidla, prípadne jeho predaja.
3.9. Prevádzkovateľovi

Taxi služby s preukazom osoby s ŤZP môže byť znížený poplatok vo výške

30 %, iba v tom prípade, že činnosť vykonáva sám.

Článok 4
Podmienky užívania stanovíšť TAXI.
4.1. Na stanovišti

TAXI môže stáť iba vozidlo, ktoré má povolenie

mesta Michalovce

a splňa

podmienky

platnej

legislatívy

od príslušného

(zákon č. 56/2012

odboru

MsÚ

Z.z. o cestnej

doprave).
I

4.2. Na stanovišti
taxislužby,

TAXI môžu stáť iba vozidlá ponúkajúce

prepravu

pričom cestujúci má právo vybrať si ktorékol'vek

osôb osobnými

vozidlami

z nich. Pri státí na stanovišti je

vodič povinný zdržiavať sa vo vozidle alebo jeho bezprostrednej

blízkosti a byť pripravený

poskytnúť prepravu.
4.3. Strešné svietidlo s nápisom TAXI umiestnené

na streche vozidla musí byť:

Rozsvietené len v prípade, že je vozidlo vol'né a pripravené na prepravu.
Vypnuté od uzavretia zmluvy o preprave cestujúcich do ukončenia prepravy.
Na čas, kedy nie je vozidlo k dispozícii pre potreby cestujúcich musí byť strešné svietidlo
demontované
4.4. Vodič taxislužby

alebo prekryté nepriehl'adným
na stanovišti

materiálom.

TAXI nesmie neprimerane,

22.00 do 06.00 hod., obťažovať

svoje okolie

motorom

najmä v čase nočného pokoja od
v chode, nevhodným

správaním,

používaním zvukových výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových prijímačov.
4.5. Vodič taxislužby nesmie znečisťovať stanovište TAXI a jeho okolie.
4.6. Užívatel' stanovišťa TAXI je povinný vo verejnom záujme krátkodobo

uvoľniť stanovište podľa

požiadaviek správcu (najmä počas zimnej údržby, organizovania jarmokov

a iných akcií) alebo

podľa pokynov polície.
4.7. Pri usporiadaní

verejných

akcií so súhlasom

a povolením

Mesta

Michalovce,

môže byť

užívateľovi stanovišťa TAXI určené aj státie mimo vyznačeného stanovišťa.
4.8. Mesto bude uzatvárať zmluvy tak, aby na jedno stanovište

pripadalo

spravidla päť vozidiel

taxislužby.

Článok S
Sankcie.
5.1. Porušenie povinnosti
Zb. o obecnom
predpisov.

upravených týmto VZN je postihnutetné

v zmysle zákona č. 369/1990

zriadení v znení neskorších predpisov apodľa

všeobecne platných právnych

5.2. Porušenie. povinností
doprave

v znení

dopravcu

bude riešené v zmysle zákona Č. 56/2012

Z.z. o cestnej

neskorších predpisov príslušným dopravným správnym orgánom.

Článok 6
Kontrola ustanovení.
6.1. Kontrolu

plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Mesta Michalovce,

poverení zamestnanci Mesta Michalovce.

Článok 7
Záverečné ustanovenia.
7.1. Týmto

nariadením

nie

sú dotknuté

práva

a povinnosti

vyplývajúce

z iných

právnych

O podmienkach

prenájmu

predpisov.
7.2. Týmto všeobecne záväzným nariadením
stanovíšť TAXI v Meste Michalovce

sa ruší VZN Č. 159/2013
'

7.3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015 v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

číslo 397 zo dňa 26.8.2014.

1!tfeK, ~
Viliam Zahorčák
primátor mesta

MESTSKý

VYVESENÉ:
ZVESENÉ:

ÚRAD MICHALOVCE

