Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 208/2015  prijatým  na svojom VI.  rokovaní dňa 21. septembra 2015 podľa § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 160/2015
o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Košice a o prevádzkovom poriadku mestom určených stanovíšť taxislužieb na verejných priestranstvách vo vlastníctve  mesta Košice
(nariadenie o taxislužbe)

§ 1 
Úvodné ustanovenia

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje podrobnosti o výkone taxislužby na území mesta Košice a ustanovuje prevádzkový poriadok mestom určených stanovíšť taxislužieb na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Košice (ďalej len „stanovištia taxislužieb“). 


Podrobnosti vykonávania taxislužby
     
§ 2 
Všeobecné podmienky

     (1) Okrem všeobecných podmienok určených osobitným predpisom1), pre výkon taxislužby na území mesta Košice  sa určujú nasledovné podmienky:
a) dopravca v taxislužbe uzatvára zmluvu o preprave osôb s cestujúcim všetkými formami    umožnenými zákonom, a to:  
    1. prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na určených stanovištiach taxislužby alebo kdekoľvek na území mesta, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,
    2. v sídle dopravcu a na vopred určenom mieste,
    3. prostredníctvom dispečingu,
b) státie - čakanie neobsadených vozidiel taxislužby na cestujúcich je povolené len na určených stanovištiach taxislužby.

     (2) Dopravcovia v taxislužbe vydajú  prepravné poriadky, ktoré upravia najmä 
a) rozsah práv a povinností dopravcu,
    1. spôsob objednávania vozidiel taxislužby,
    2. pravidlá platenia cestovného a spôsob vydávania potvrdeniek o jeho zaplatení - cestovným lístkom v papierovej podobe alebo elektronickej podobe, 
    3. reklamačný poriadok,
         a ďalšie. 

_________________________
1)  Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
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b) podmienky pre cestujúcich
    1. so zdravotným postihnutím a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou
    2. pri prepravy príručnej batožiny a živých zvierat,
         a ďalšie. 

§ 3
Podrobnosti vykonávania  taxislužby vodičmi taxislužby 

Vodič vozidla taxislužby, okrem práv a povinností určených osobitným predpisom2), počas výkonu taxislužby dbá na dodržiavanie nasledujúcich podmienok:
a) zachováva maximálnu ohľaduplnosť voči cestujúcim a zvlášť voči cestujúcim so      zdravotným postihnutím a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou,
b) neobťažuje okolie nevhodným správaním, hlukom, alebo iným rušivým konaním ako napr. zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode, používaním zvukových alebo svetelných výstražných znamení, hlasne pustenou rádiostanicou, vysielačkou, prehrávačom, rádioprijímačom a pod., 
c) dodržiava nočný kľud v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.
d) na požiadanie osoby vykonávajúcej odborný dozor umožní kontrolu plnenia povinností podľa osobitného predpisu1) a predloží príslušné doklady. 

  
§ 4
Prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužieb

     (1) Tento prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby je záväzný pre dopravcov, ktorí na území mesta prevádzkujú osobnú dopravu vozidlami taxislužby a majú mestom určené  stanovištia na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta v súlade s osobitným zákonom3).
Nevzťahuje sa na stanovištia taxislužby umiestnené na súkromných parkoviskách a priestranstvách. Tým nie sú obmedzené pôsobnosti a oprávnenia, ktoré určuje mestu osobitný predpis1).

     (2) Pre výkon taxislužby sú vymedzené tieto stanovišťa taxislužby:
	Staničné námestie

roh Hlavnej ulice a Roosweltovej
roh Hlavnej ulice a Námestia Osloboditeľov
	roh Hlavnej ulice a obchodného domu Dargov 
roh Hlavnej ulice a ulice Pribinovej
	ulica Pribinova
	Kasárenské námestie 
roh Mäsiarskej ulice a Zámočníckej ulice
roh Mäsiarskej ulice a  Poštovej ulice
10. roh Kováčskej ulice a Vodnej ulice  

__________________________
2) §29 zákon a č. 56/2012 Z. z..
3) § 44 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
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     (3) Na stanovišti taxislužby je oprávnené stáť výhradne vozidlo taxislužby dopravcu, pre ktorého ho mesto vyhradilo. 

     (4) Na stanovišti taxislužby môže stáť len toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na stanovišti  vyhradených  a vyznačených parkovacích miest. Na stanovišti taxislužby môžu stáť iba vozidlá taxislužby za prítomnosti vodiča, čakajúce na cestujúcich.

     (5) Na stanovišti taxislužby je zakázané vykonávať údržbu a umývanie vozidla alebo manipulovať s pohonnými hmotami a vykonávať ďalšie činnosti nezlučiteľné s používaním stanovíšť  na parkovanie. 


§ 5
Účinnosť

     
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. novembra 2015.








MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice





Zverejnené: 30.9.2015

