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Iwl MESTO
k) SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 14.9. 2015

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

dňa 30. 9. 2015

PREDMET: VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADEME Č. 2/2015 O VÝKONE
TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Spracoval: Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy Ms!)

Prerokované:

Důvod predloženia: Protest prokurátora

Prizvaný:

uld
Podpisy:

A: Návrh na uznesenie:
Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi

1. prerokovalo
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. za. Pd
99/15/8810-7 proti všeobecne záväznému nariadeniu Č. 3/2007 o zriaďovaní
a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území Mesta Spišská Nová
Ves

Pozn.: hlasovanie k návrhu na uznesenie (potrebná nadpolovičná vdčšina hlasov)
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B: Návrh na nariadenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. uznášasana
všeobecne záváznom nariadení Č. 2/20 15 o výkone taxislužby na území Mesta
Spišská Nová Ves

2. ukladú prekladatel‘ovi
a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia Č. 2/2015

o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli;

Z: Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy
T: doS. 10. 2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2015 o výkone taxislužby na
území Mesta Spišská Nová Ves spósobom v meste obvyklým.

Z: Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy
T: po nadobudnutí jeho účinnosti

Pozn.: hlasovanie k návrhu na nariadenie (potrebná 3/5 váčšina hlasov)



Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2015,
o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi podľa 4 ods. 3 písm. 1), 6 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
prcdpisov a podl‘a 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o eestncj dopravc v znení
neskorších prcdpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadcnie,

o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves

Úvodné ustanovenie

*1
Predmet nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje podrobnosti o výkone
taxislužby a podmienky zriad‘ovania a užívania stanovíšť vozidiel taxislužby na území
Mesta Spišská Nová Ves.

2. Mesto Spišská Nová Ves je v súlade s ustanovením 40 ods. 2 písm. d) zákona č.
56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (d‘alej „zákon o cestnej
doprave“) dopravným správnym orgánom a v súlade s ustanovením * 40 ods. 3 písm. a)
zákona o cestnej doprave orgánom odborného dozoru.

Základné ustanovenia
*2

Základné pojmy

1. Taxislužba je v súlade s ustanovením 26 zákona o cestnej doprave
prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlom taxislužby, ako prepravy jednotlivých cestujúcich
alebo skupiny cestujúcich do ciel‘ového miesta podľa zmluvy o preprave osób.

2. Stanovište vozidiel taxislužby (d‘alej len “stanovište Taxi) je jedno alebo viac
vyhradených parkovacích miest na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby.

3. Dopravcom je na účely tohto nariadenia prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktoré je
držiteFom koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na
základe zmluvy o preprave osób vozidlami taxislužby.

4. Dopravca móže ponúkať prepravu osób vozidlami taxislužby iba na mestom
určenom stanovišti alebo objednávkovou službou.

5. Dopravca móže poskytovať dopravné služby len spósobmi podľa zákona o cestnej
doprave. Na taxislužbu móže byť použité iba vozidlo, ktoré splňa požiadavky v zmysle 30
zákona o cestnej doprave.



Kontrola a sankcie

*3
Kontrola dodržiavania nariadenia

1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto Spišská Nová Ves
prostredníctvom Mestskej policie.

2. Mesto v súlade so zákonom o cestnej doprave vykonáva odborný dozor nad
taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov a prevádzkovatel‘ov taxislužby.

3. Osoba poverená výkonom odborného dozoru je podl‘a zákona o cestnej doprave pri
výkone kontroly oprávnená

a) vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných
vozidiel,

b) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách.
c) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,
d) kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa zákona o cesmej doprave,
e) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v taxis]užbe,
D prepravovat‘ sa bezplatne v kontrolovanorn vozidle, ak kontrolný úkon možno

uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle.

Sankcie

1. Mesto Spišská Nová Ves uloží za porušenie ustanovení tohto VZN právnickým
a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu v zmysle ustanovenia 27b ods. 1
písm. a) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Mesto v súlade so zákonom o cestnej doprave ukladá v prvom stupni pokuty za mé
správne delikty a prejednáva v pnTom stupni priestupky v taxislužbe, ku ktoiým došlo
v meste.

Spoločné a záverečné ustanovenia

*5
Spoločné ustanovenia

1. Ostatné. vo VZN neupravené podrobnosti o výkone taxislužby. musia byť v súlade s
ostatnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o cestnej doprave.

2. NeoddeliteFnou súčasťou tohto VZN je Príloha Č. I - 1.Prevádzkový poriadok pre
stanovištia taxislužby“, ktorej obsahom sú podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť
taxislužby v meste Spišská Nová Ves.



Zrušovacie ustanovenia

1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 3/2007 o zriaďovani a užívaní
stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území Mesta Spišská Nová Ves.

Záverečné ustanovenia

1. Návrh všeobecne závUzného nariadenia Č. 2/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli
ana intemetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 14.09.20 15.

2. Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení na zasadnutí dňa 30.09.2015, pod č ; všeobecne záväzné
nariadenie bob vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a nadobúda účinnosť
dňom

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta



Príloha Č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/2015,

o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre stanovištia taxislužby

Prevádzkový poriadok pre stanovištia taxislužby je vypracovaný v súlade s VZN
Mesta Spišská Nová Ves č. 2/20 15, s ustanoveniami * 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č.
56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

ČL1
Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok pre stanovištia taxislužby v meste Spišská Nová Ves
upravuje podmienky pre vykonávanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby na území mesta
Spišská Nová Ves na miestach k tomuto účelu určených mestom a o podmienkach
zriaďovania a užívania stanovišt‘ taxislužby v meste Spišská Nová Ves.

2. Prevádzkový poriadok pre stanovištia taxislužby v meste Spišská Nová Ves je
záväzný pre všetkých dopravcov, ktorí prevádzkujú osobnú dopravu vozidlami taxislužby na
stanovištiach na území Mesta Spišská Nová Ves.

ČL2
Zriad‘ovanie stanovíšť Taxi

1. Mesto Spišská Nová Ves určuje stanovištia vozidiel taxislužby na území mesta, jdi
kapacitu a označenie dopravnými značkami.

2. Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na vyhradené parkovanie na
stanovišti taxislužby na miestnych komunikáciách a ich súčastiach a na mých verejných
priestranstváeh Mesta Spišská Nová Ves, na základe žiadosti dopravcu alebo ním poverenej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, vydáva príslušné oddelenie MsU Spišská Nová Ves.
Ziadateľ je v žiadosti povinný predložiť: identifkačné údaje, kópiu koncesnej listiny,
obdobie, na ktoré žiada užívanie verejného priestranstva, požiadavku na konkrétne stanovište
taxislužby a počet miest, výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v registri, alebo
sa na nebo vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri).

3. Daň za užívanie verejného priestranstva na vyhradené parkovanie vozidiel
taxislužby mesto vyrubí v zrnysle podmienok aktuálne platného VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.



4. Určenie stanovišt‘a Taxi na mých priestranstvách, ktoré v územnom obvode mesta sú
vo vlastníctve alebo držbe právnických alebo fyzických osób okrem vlastných priestorov
dopravcov, na základe písomnej žiadosti dopravcu alebo ním poverenej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby vydáva mesto. V takom prípade je dopravca povinný s podaním žiadosti
o určenie stanovišťa predložiť aj písomný súhlas s úradne overeným podpisom vlastníka
komunikácie alebo plochy so zriadením stanovišťa Taxi na takomto priestranstve. Za takýto
súhlas sa bude považovat‘ aj písomná zmluva o nájme na daný účel.

5. Určenie umiestnenia a použitia dopravného značenia vydáva mesto.

6. Zriadenie stanovišfa Taxi na miestnych komunikáciách a ich súčastiach a na mých
verejných priestranstvách Mesta Spišská Nová Ves a jeho označenie príslušnými dopravnými
značkami bude zabezpečované na náklady mesta, pokiaľ sa nedohodne inak.

7. Mesto z vlastného podnetu vzhľadom k celkovej dopravnej situácii a dopytu po
službách taxislužby na svojom území určilo tieto lokality pre stanovištia Taxi:

a) stanovište pri železničnej stanici na Fabiniho ul. — max. 16 parkovacích miest,
b) stanovište pri autobusovej stanici na Chrapčiakovej ul. — max. 5 parkovacích

miest,
c) stanovište pri Slovenskej pošte na Štefánikovom nám. — max. 18 parkovacích

miest.

ČL3
Užívanie stanovišfa Taxi

1. Na stanovišti Taxi je oprávnené stát‘ výlučne vozidlo taxislužby dopravcu, ktorý:
a) má oprávnenie vykonávať taxislužbu na území mesta Spišská Nová Ves

v zmysle koncesie
b) má zaplatenú daň za užívanie verejného priestranstva vyhradeného ako

parkovacie miesto vozidiel Taxi

2. Na stanovišti Taxi móžu stáť iba vozidlá ponúkajúce prepravu cestujúcich, pričom
cestujúci má právo vybrať si ktoréhokoľvek z nich. Pri státí na stanovišti je vodič povinný
zdržiavaf sa vo vozidle alebo jeho bezprostrednej blízkosti a byt‘ pripravený poskytnúť
prepravu.

3. Vodič avozidlo taxislužby musia spÍňať podmienky podľa zákona č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave.

4. Vodič taxislužby na stanovišti Taxi nesmie neprimerane, najmä v čase nočného
pokoja od 22.00 do 06.00 hod., obťažovať svoje okolie motorom v chode, nevhodným
správaním, používaním zvukových výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových
prijímačov, apod.

5. Vodič taxislužby nesmie úmyselným spósobom znečisťovať stanovište Taxi a jeho
okolie.



6. Užívatelia stanovišfa Taxi sú povinní z naliehavých dóvodov verejného záujmu vo
výnimočných prípadoch krátkodobo uvol‘niť podľa požiadaviek správcu komunikácie (najmä
pri zirnnej údržbe) alebo pokynov policie, parkovacie miesta na stanovišti Taxi.

7. Pri usporiadaní verejných akcií (Spišský trh, Vianočný trh, mé verejné akcie
usporiadané a povolené Mestom Spišská Nová Ves) rnóže byt‘ užívateľovi stanovišťa Taxi
určené aj státie mimo vyznačeného stanovišťa.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta



K bodu rokovania Č. 11

Dóvodová správa

V zmysle ustanovení 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o cestnej doprave“) móže obec všeobecne
záväzným nariadením ustanoviť podrobností o výkone taxislužby na území obce a vydať
prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby.

Vzhl‘adom na zmenu legislatívy, kde póvodný zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave bol s účinnosťou od 1. 3. 2012 nahradený zákonom Č. 56/20 12 Z. z. o cestnej
doprave je potrebné póvodné VZN Č. 3/2007 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby
na osobnú prepravu zrušiť a nahradiť ho novým VZN Č. 2/2015 o výkone taxislužby na
území mesta Spišská Nová Ves. Ďalším dóvodom je protest prokurátora sp. zn. Pd
99/15/88 10-7 zo dňa 20.7.2015, kde prokurátor Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej
Vsi definuje, že obce majú v zmysle uvedeného zákona o cestnej doprave oprávnenie
prijať VZN o výkone taxislužby, ktoré pojednáva len o základných pojmoch, kontrole
a sankciách poskytovatel‘ov taxislužby. Podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť
taxislužby, je potrebné v zmysle hore uvedeného 26 ods. 5 zákona o cestnej doprave
zakomponovať do na to určeného prevádzkového poriadku stanovišťa taxislužby, ktorý
je zároveň prílohou Č. 1 k predkladanému VZN.

Z uvedených dóvodov a po odporúČaní okresného prokurátora navrhujeme VZN
Č. 3/2007 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území
mesta Spišská Nová Ves zrušiť a nahradiť ho novým VZN Č. 2/20 15 o výkone taxislužby
na území mesta Spišská Nová Ves s Prílohou Č. 1 kVZN Č. 2/2015 — Prevádzkový
poriadok pre stanovištia taxislužby.

Prílohou tohto materiálu je kópia Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry
Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd99/15/8810-7 proti všeobecne záväznému nariadeniu Č.
3/2007 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území Mesta
Spišská Nová Ves.

VSpišskej Novej Vsi, 14. 9. 2015
Vypracoval: Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy



OKRESNÁ PROKURATÚRA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Elektrárenská ul. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves, 20.072015

Mestský úrad
Stefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves

Podía 5 22 ods. 1 písm. al, bod 2, s
Z.z. o prokuratúre v platnom znení podávam

MESTSKY ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

rco 22 -07- 2015
4. ‚‘I »‚i
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poukazom na 5 25 zákona č. 153/2001

proti všeobecne záväznému nariadeniu Č. 3/2007 o zriaďovani a užívaní stanovíšť
taxislužby na osobnú prepravu na území Mesta Spišská Nová Ves, pretože odporuje
ust. 5 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a 5 6 ods. 1 zákona Č.
369/1 990 Zb. o obecnom zriadení.

Podľa 5 22 ods. 2 písm. i/zákona č. 153/2001 Z.z. navrhujem:

1.1 prerokovať tento protest na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva,

2./ zrušiť ust. 5 2 a 5 3 napadaného VZN.

Podľa 25 ods. I zákona č. 153/2001 Z,z. o prokuratúre vplatnom zneni Iv d‘alšom texte len
o prokuratúre/, protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu podáva prokurátor
verejnej správy, kton] všeobecne záväzný právny predpis vydal.

Podfa 25 ods. 2 zákona o prokuratúre je orgán verejnej správy povinný o proteste rozhodnút‘
do 30 dní od dowčenia protestu.

Pod!a 25 ods. 3 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej sprá vy protestu prokurátora vyhovte,
je povinný bez zbytočného odkladu, najneskór do 90 dni od doručenia protestu prokurátora, nezákonný
všeobecne záväzný právny predpis zwšit prípadne nahradit‘ všeobecne závázným právnym predpisom,
ktoiý bude v súlade 50 zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pd 99/15/8810-7

protest prokurátora

„zákon
orgánu
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Podfa 25Ozfa ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poňadku vplatnom zneni,
ak obec aiebo vyšší územný celok nezruší alebo nezmeni na základe protestu prokurátora svoje
všeobecne záväzné nariadenie, móže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podat na súd návrh
na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom,

Qdóvodnenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom 7. zasadnutí konanom
dňa 21.06.2007 uznesenim Č. 138/2007 schválilo všeobecne závázné nariadenie
Mesta Spišská Nová Ves o zriaďovani a užívaní, stanovišť taxislužby na osobnú
prepravu na území Mesta Spišská Nová Ves (ďalej len YZN«). Učinnosť nadobudlo
dňa 10. 7. 2007.

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 25. 6. 2007. VZN bola
schválené na mestskom zastupiteľstve dňa 21.06.2007, ktorého sa zúčastnilo 18
poslancov z celkového počtu 21 poslancov. Za uvedené VZN hlasovali 18 poslanci.
V legislatívnom postupe pochybenie zistené nebolo.

Mesto je v zmysie ust. 5 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení oprávnené
vydávať všeobecne závázné právne predpisy — všeobecne závázné nariadenia.
Všeobecne záväzné nariadenia slúžia mestu na regulovanie spoiočenských vzťahov
a usmerňovanie správania právnických a fyzických osöb na území mesta. Mesto je
podľa ust. 5 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení oprávnené vydávať všeobecne
záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a podľa ust. 5 6 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy. Tieto ustanovenia
sú vykonanim Čl. 68 a Čl. 71 ods. 2 Ustavy.

Podfa 6 ods. I zákona č. 369/1990 Zb. rnóže obec vo veciach ůzemnej samosprávy vydávat
nariadenia; naóadenie nesmie byt v rozpore s Ustavou S/o venskej republiky, ústavnými zákonmi,
zékonmi a medzinárodnými zmíuvami, s ktonými vyslovila sůhías Národná rada Siovenskej republiky a
ktoré bolí ratitíkované a vyhlásené spósobom ustanoveným zákonom.

Mesto v súlade s uvedeným ustanovením 5 6 zákona o obecnom zriadení,
ďalej ust. 5 11 ods. 4 písm. 9/ tohto zákona sa uznieslo na protestom napádanom
VZN, obsah ktorého bol okrem mého priamo dotknutý znením ust. 518 zákona č.
168/1 996 Z. z. (pozn.: toho času neúčinný právny predpis), ktorého ods. 5 v čase
prijímania napadaného VZN umožňoval mestu, aby si podrobnosti o výkone
taxislužby a o vybavení a označení osobného auta taxislužby upravilo všeobecne
záväzným právnym predpisom. Zákonom Č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa však
nahradil uvedený právny predpis a počnúc jeho účinnosťou od 01.03.2012 sa
determinovali v ust. 5 26 ods. 5 nové podmienky na úpravu podrobnosti o výkone
taxislužby na území mesta všeobecne záväzným právnym predpisom. Súčasne toto
nové ustanovenie zákona mestu umožnilo vydávať prevádzkový poriadok stanovišťa
taxislužby.

Hoci mesto pri phjímani napádaného VZN v čase jeho schvaľovacieho
procesu postupovala pine v súlade so zákonom Č. 168/1 996 Z.z., na zmenu, ktorú So



sebou prinieslo ust. 5 26 ods. 5 nadchádzajúceho zákona č. 56/2012 Z. z., mesto už
dostatočne nereagovalo.

Podra 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z.z. máže obec všeobecne závázným nadadením
ustanovit podrobnosti o výkone taxislužby na území obce a vydat prevádzkový poriadok stanovišta
taxislužby.

Zákonodarca novou úpravou vzákone Č. 56/2012 Z.z. na rozdiel od zákona č.
168/1 996 Zb. v podstate istým spásobom „rozdelil‘ oprávnenie mesta Čo do úprav v
oblasti taxislužby do dvoch dokumentov. Mienil teda, aby si mesto upravilo podľa
možností a svojich pomerov vo VZN len bližšie podrobnosti o výkone a činnosti
taxislužby v meste (prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako
prepravy jednotlivých cestujúcich aiebo skupiny cestujúcich), vrátane nadvázujúcich
sankcU a kontroly tohto VZN.

Definovanie samotných miest vyhradených na taxislužbu a ich uživanie
vozidlami taxislužby, tak ako ich upravuje ust. 5 2 (zriaďovanie stanovíšť taxislužby)
a 5 3 (užívanie stanovišť taxislužby) napadaného VZN však zákonodarca mienil
novou právnou úpravou upraviť len ako „dodatkovú“ prílohu, ktorá by bola odkazom
na napádané VZN a aby v tomto prevádzkovom poriadku mesto mohlo jednotlivo
vymedziť vyhradené miesta pre vozidlá taxislužby (stanovišťa), nakoľko ako je
zrejmé z ust. 5 26 ods. 5 zákona Č. 56/2012 Z.z. túto oblasť nepodriadila pod tzv.
výkon taxislužby.

Mesto podľa platnej právnej úpravy uvedenej vzákone Č. 56/2012 Z.z.
nemöže vo svojom VZN upravovať t!e oblasti úpravy, ktoré mu zákon výslovne
nepovoruje upravovať vo forme VZN. Uprava ust. 5 2 a 5 3 v napádanom VZN sice
spadá do normotvornej právomoci mesta, avšak nie forme VZN. Uvedené v podstate
priamo vylučuje i samotné ust. 5 26 ods. 5 zákona Č. 56/2012, ktorý rozlišuje medzi
tým, Čo sa má priamo upravovať vo VZN a Čo osobitne bude definované len v
prevádzkovom poriadku. Uvedené teda nebráni mestu po zrušení 5 2 a 5 3
napadaného VZN protestom prokurátora tieto následne preniesť do novovytvoreného
a na to určeného prevádzkového poriadku stanovišťa taxislužby.

Z vyššie uvedených zákonných citácií vyplýva, že mesto Spišská Nová Ves
nad rámec terajšej právnej úpravy vymedzuje stanovišťa taxislužby v napádanom
VZN, hoci táto oblasť má byť upravená v tzv. prevádzkovom poriadku stanovišťa
taxislužby, Čim teda mesto vo VZN upravuje i takú úpravu, na ktorú nemá zákonné
oprávnenie.

Vzhľadom na vyššie uvedené, považujem svoi návrh v zmysle 22 ods. 2
písm. W zákona o prokuratúre zrušiť napádané všeobecne závázné nariadenie Č.
3/2007 O zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území
Mesta Spišská Nová Ves v časti 2 a 3 napádaného VZN, za dóvodný.

JUD. Peter Garcala

77“ prokurátor




