
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.09.2014 uznesením č. 1342, účinnosť: 
09.10.2014 
- novelizácia: VZN č.5/2016 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.04.2016 
uznesením č. 545 písm. a), 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 nariadenia Mesta Trenčín 

č. 19/2014 
o taxislužbách 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podrobnosti o výkone taxislužby a 
podmienky zriaďovania stanovíšť vozidiel taxislužby na miestnych komunikáciách a účelových 
komunikáciách vo vlastníctve  mesta Trenčín a na iných priestranstvách.  

 
Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 
  
1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých 
cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.  

 
2. Dopravcom sa na účely tohto VZN rozumie držiteľ koncesie alebo žiadateľ o vydanie koncesie 
oprávňujúcej na prevádzku taxislužby na území mesta Trenčín (ďalej len „koncesia“) podľa § 27 zákona 
č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“). 

 
3. Inými priestranstvami sa na účely tohto VZN rozumejú pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo v 
správe mesta Trenčín a sú verejne prístupné. 

 
4. Stanovišťom vozidiel taxislužby (ďalej len “stanovište taxislužby”) je jedno alebo viac vyhradených 
parkovacích miest určených mestom Trenčín na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby. 
 

Článok 3 
Zriaďovanie stanovíšť  taxislužby 

 
1. Stanovištia taxislužby na účel výkonu taxislužby, ich kapacitu a označenie dopravnými značkami 
určuje mesto Trenčín. Pri posúdení vhodnosti určenia stanovišťa taxislužby sa prihliadne najmä 
k celkovej dopravnej situácii, situácii statickej dopravy v danej lokalite a dopytu po službách taxislužby 
na území mesta Trenčín. 

 
2. Mesto Trenčín určuje stanovištia taxislužby na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách 
vo vlastníctve mesta Trenčín  z vlastného podnetu alebo na základe písomnej žiadosti dopravcu 
o určenie stanovišťa taxislužby (ďalej len „žiadosť“).  

 
3. Mesto Trenčín môže určiť stanovište taxislužby aj na iných priestranstvách na území  mesta Trenčín, 
ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní právnických alebo fyzických osôb na základe žiadosti dopravcu 
len v prípade, ak dopravca spolu so žiadosťou predloží písomný súhlas na určenie stanovišťa taxislužby 
od vlastníka alebo užívateľa iného priestranstva, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie užívať 
iné priestranstvo. Dopravca je v tomto prípade zároveň povinný spolu so žiadosťou predložiť mestu aj 
súhlasné vyjadrenie k určeniu stanovišťa taxislužby na inom priestranstve od Okresného dopravného 
inšpektorátu Trenčín. 
 



4. Žiadosť, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tohto VZN, musí byť podpísaná oprávnenou osobou a musí 
obsahovať:  

 
a) identifikačné údaje žiadateľa (obchodné meno, IČO, sídlo/miesto podnikania), kontakt (telefón, e-
mail),  
b) návrh miesta stanovišťa taxislužby (ulica), 
c) počet vyhradených parkovacích miest stanovišťa taxislužby, 
d) údaje o vozidle, resp. o vozidlách určených na vykonávanie taxislužby, ktorými dopravca žiada užívať 
stanovištia taxislužby – továrenská značka/typ, evidenčné číslo (zoznam vozidiel),  
e) obdobie na ktoré žiada určenie stanovišťa taxislužby. 
 
Prílohou žiadosti je: 
a) výpis z obchodného registra, ak je dopravca zapísaný v obchodnom registri,  
b) kópia koncesnej listiny, ak už bola dopravcovi vydaná, 
c) v prípade žiadosti o určenie stanovišťa taxislužby na iných priestranstvách aj situačný výkres  
s určením konkrétneho stanovišťa taxislužby a vyznačením parkovacích miest, vrátane návrhu 
dopravného značenia v zmysle príslušných STN a legislatívy. 
 
5. Pokiaľ dopravca v čase podania žiadosti nemal vydanú koncesiu, je povinný doložiť kópiu koncesie 
mestu Trenčín dodatočne, najneskôr do 5 dní odo dňa jej vydania.  
 
6. Stanovištia taxislužby na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve mesta Trenčín, ako 
určené vyhradené parkovacie miesta, sú predmetom nájmu. Výška nájomného za stanovište taxislužby 
na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách vo vlastníctve mesta Trenčín bude určená na 
základe obchodnej verejnej súťaže. 

 
7. Predmetom obchodnej verejnej súťaže budú mestom Trenčín vyhradené stanovištia taxislužby na 
miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách vo vlastníctve mesta Trenčín, pre ktoré mesto 
Trenčín určí minimálnu sumu nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako zodpovedajúca výška dane za 
užívanie verejného priestranstva určenej pre danú lokalitu v Meste Trenčín, pričom nájomcom sa stane 
uchádzač s najvyššou ponukou.  

 
8. Uchádzačom o stanovište taxislužby môže byť len dopravca. 

 
9. Dopravca sa môže v obchodnej verejnej súťaži uchádzať najviac o toľko stanovíšť taxislužby, koľko 
má vozidiel určených na vykonávanie taxislužby, pričom pre každé stanovište taxislužby, o ktoré sa 
uchádza, podáva samostatnú žiadosť.  
 
10. S víťazom obchodnej verejnej súťaže mesto Trenčín uzatvorí nájomnú zmluvu, predmetom ktorej 
bude stanovište taxislužby, t.j. graficky určené vyhradené parkovacie miesta na miestnych a účelových 
komunikáciách vo vlastníctve mesta Trenčín. Nájomná zmluva nadobudne účinnosť najskôr dňom 
právoplatnosti povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta a určenie dopravného značenia pre 

príslušné stanovište taxislužby, týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona1. V prípade, ak 

povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta a určenie dopravného značenia pre príslušné stanovište 
taxislužby nebude vydané  v lehote do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, táto zmluva 
zaniká.  

 
11. Označenie stanovišťa taxislužby príslušnými dopravnými značkami (zvislými a vodorovnými) si na 
svoje náklady zabezpečí dopravca alebo vlastník prípadne užívateľ iného priestranstva. 
 
12. Na určenom stanovišti taxislužby, môže stáť len vozidlo, ktoré je na takéto státie oprávnené v zmysle 
príslušného dopravného značenia.  

 
 
 
 
 

 

                                            
1 § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 



Článok 4 
Sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
 
a) poverení zamestnanci Mesta Trenčín, 
b) mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“). 

 
2. Porušenie povinností stanovených týmto VZN je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickej osobe 
uložená pokuta až do výšky 33 EUR.  
 
3.V prípade porušenia povinností stanovených v tomto VZN mesto uloží právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe oprávnenej na podnikanie pokutu za správny delikt  do  6 638 eur.2) 

 

4. Ustanoveniami odseku 2 a 3 tohto článku nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.3) 

 
5.Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b) tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v blokovom 
konaní. 
 
------------------------------------- 

2) § 27b ods.1 písm. a) a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    
3) § 27b ods.1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov  
 
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2014 o taxislužbách bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.09.2014 uznesením č.1342 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.  

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č.19/2014 o taxislužbách bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 27.04.2016 uznesením č. 545 písm. a)  a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

 
 
 
 

 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r.  
   primátor mesta Trenčín 



Príloha č.1 k VZN č. 19/2014 o taxislužbách 
 

Vzor žiadosti o určenie stanovišťa taxislužby 
 

Žiadosť o určenie stanovišťa vozidiel taxislužby  
 
 

Obchodné meno: 
Sídlo / Miesto podnikania: 
IČO: 
Miesto stanovišťa: 
(ulica ) 
Počet vyhradených miest: 
EČV vozidla: 
Určenie stanovišťa dopravcu na dobu: 
od: 
do: 
Kontaktné telefónne číslo: 
 
 
 
-------------------------- 
podpis žiadateľa 
 
 
 
Prílohy: 
1. Výpis z obchodného registra, ak je dopravca zapísaný v obchodnom registri.  
2. Kópia koncesnej listiny, ak už bola dopravcovi vydaná. 
3. V prípade žiadosti o určenie stanovišťa taxislužby na iných priestranstvách aj situačný výkres  
s určením konkrétneho stanovišťa taxislužby a vyznačením parkovacích miest, vrátane návrhu 
dopravného značenia v zmysle príslušných STN a legislatívy. 

  
 


