
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.04.2016 uznesením č. 545 písm. b), účinnosť: 
13.05.2016 
 
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 
podľa § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z.  o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2016, 
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Trenčín  

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Mesto Trenčín týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) schvaľuje Prevádzkový poriadok 
stanovišťa taxislužby v meste, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN. 
 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.04.2016 a nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



           Príloha 
Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Trenčín 

 
Prevádzkový poriadok pre stanovištia taxislužby je vypracovaný v súlade s VZN Mesta Trenčín č. 
19/2014, s ustanoveniami § 26 ods. 5 zákona 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 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 

Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Trenčín (ďalej len „mesto“) upravuje podmienky 
pre vykonávanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby v meste na miestach k tomuto  účelu určených 
mestom. 
2. Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Trenčín je záväzný pre všetkých dopravcov, 
ktorí v meste prevádzkujú osobnú dopravu vozidlami taxislužby na stanovištiach v územnom obvode 
mesta Trenčín. 
 

Článok 2  
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. 
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 dodatkovou tabuľkou s uvedením EČV 
vozidla, resp. vozidiel taxislužby. 
 

Článok 3  
Užívanie stanovíšť TAXI 

 
1. Na stanovištiach je oprávnené stáť výlučne vozidlo taxislužby dopravcu, ktorý: 
a) má oprávnenie vykonávať taxislužbu na území mesta v zmysle koncesie, 
b) má platné povolenie o vyhradení parkovacieho miesta a určení dopravného značenia mestom 
Trenčín 
c) má uhradené nájomné v prípade užívania stanovišťa na miestnych komunikáciách alebo účelových 
komunikáciách vo vlastníctve mesta Trenčín 
2. Na stanovišti 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 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. 1) 

5. Užívatelia stanovíšť 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. 
6. 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. 
 
____________ 
 
1) zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.56/2012 Z.z. 
o cestnej doprave 
 

 


