
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 10/2013 

o výkone taxislužby na území mesta Banská Štiavnica 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 26 ods. 5 zákona NR SR č. 

56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa uznieslo na prijatí tohto všeobecne záväzného nariadenia 

(ďalej len „VZN“).                               

           

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto VZN upravuje podrobnosti o výkone taxislužby a podmienky zriaďovania, určovania 

a užívania stanovíšť taxislužby na území mesta Banská Štiavnica na miestnych 

komunikáciách, prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta. Zároveň 

upravuje podmienky určovania stanovíšť taxislužby na iných priestranstvách, ktoré sú vo 

vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na území mesta Banská Štiavnica. 

 

2. Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len „stanovište Taxi“), je jedno alebo viac 

vyhradených parkovacích miest zriadených za účelom výkonu taxislužby pre ponúkanie 

prepravy cestujúcich vozidlom taxislužby (ďalej len „vyhradené parkovacie miesto“), 

ktoré spĺňa podmienky na výkon taxislužby v zmysle ust. § 30 zákona NR SR č. 56/2012 

Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon o cestnej doprave“). 

 

3. Mesto Banská Štiavnica je v súlade s ustanovením § 40 ods. 2 písm. d) zákona      

o cestnej doprave dopravným správnym orgánom. Mesto Banská Štiavnica je v súlade 

s ustanovením § 40 ods. 3 zákona o cestnej doprave orgánom odborného dozoru. 

 

 § 2  

Výklad pojmov 

 

1. Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa osobitného zákona (zákon 

o cestnej doprave). 

 

2. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy 

jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy 

o preprave osôb.  

 

3. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu 

prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.  

 

4. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla 

taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom 

pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo 

prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.  

 

5. Nájomcom, sa na účely tohto VZN rozumie fyzická alebo právnická osoba oprávnená  na 

podnikanie, ktorá má oprávnenie na výkon taxislužby podľa zákona o cestnej doprave a na 

základe výsledku ponukového konania má oprávnenie užívať vyhradené parkovacie 

miesto, ktoré jej bolo určené ako stanovište Taxi, na základe zmluvy o nájme. 
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                                                                  § 3 

Zriaďovanie a určovanie stanovíšť Taxi na miestnych komunikáciách vo vlastníctve 

Mesta Banská Štiavnica 

 

1. Mesto Banská Štiavnica určí vyhradené parkovacie miesta podľa prílohy č. 1 tohto VZN, 

ktoré budú slúžiť ako stanovištia Taxi na miestnych komunikáciách, verejných 

priestranstvách a ich súčastiach vo vlastníctve Mesta po súhlasnom vyjadrení od 

Okresného Dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiari nad Hronom. 

 

2. Nájomca parkovacieho miesta zabezpečí označenie stanovíšť Taxi príslušnými 

dopravnými značkami (zvislými a vodorovnými ) v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ako aj Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

na svoje náklady, pričom je povinný udržiavať dopravné značky v ich riadnom stave 

a v súlade s citovanými predpismi počas celej doby nájmu vyhradeného parkovacieho 

miesta.   

 

3. Vyhradené parkovacie miesta na účel výkonu taxislužby ponúkne Mesto Banská Štiavnica 

uchádzačom formou nájmu (ďalej len „ponukové konanie“). Výška minimálneho 

nájomného za užívanie jedného vyhradeného parkovacieho miesta na jeden kalendárny 

rok je upravená v prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

4. Predmetom ponukového konania budú novozriadené vyhradené parkovacie miesta, 

prípadne vyhradené parkovacie miesta, ktoré sa uvoľnia v priebehu roka.   

 

5. Uchádzačom o vyhradené parkovacie miesto môže byť len fyzická alebo právnická osoba 

oprávnená na podnikanie,  ktorá sa preukáže platným oprávnením na výkon taxislužby.  

 

6. Každý uchádzač môže na to isté vyhradené parkovacie miesto podať len jednu žiadosť 

o zaradenie do ponukového konania (ďalej len „žiadosť“). 

 

7. Každý uchádzač sa môže uchádzať najviac o toľko vyhradených parkovacích miest, koľko 

má vozidiel určených na vykonávanie taxislužby, pričom na každé vyhradené parkovacie 

miesto o ktoré sa uchádza, podáva samostatnú žiadosť.  

 

8. Žiadosť bude posúdená, ak bude podpísaná oprávnenou osobou a bude obsahovať: 

a) identifikačné údaje uchádzača v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo (miesto 

podnikania), 

b) kontakt (telefón, e-mail), 

c) oprávnenie na výkon taxislužby – kópia, 

d) vyhradené parkovacie miesto, o ktoré sa uchádza, 

e) výšku ponúkaného nájomného, 

f) údaje o vozidle, resp. o vozidlách určených na vykonávanie taxislužby, ktorými 

žiada užívať vyhradené parkovacie miesto – továrenská značka/typ, evidenčné číslo 

(zoznam vozidiel), 

g) vyhlásenie, že uchádzač nemá žiadne dlhy voči Mestu Banská Štiavnica, 

h) výpis z Obchodného, resp. Živnostenského registra. 

 

9. Uchádzač doručí žiadosť v uzatvorenej obálke s výrazným označením príslušného 

ponukového konania a výzvou „ NEOTVÁRAŤ“. Žiadosť je možné podať osobne na 
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podateľni Mestského úradu v Banskej Štiavnici, Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská 

Štiavnica, alebo poštou na uvedenú adresu a doručiť najneskôr do 12.00 hod. v posledný 

deň lehoty určenej na podávanie žiadostí. Na žiadosti sa vyznačí deň a hodina doručenia. 

Uchádzač je oprávnený žiadosť meniť alebo doplniť najneskôr do uplynutia lehoty určenej 

na podávanie žiadostí. 

 

10. Žiadosť, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti špecifikované v § 3 bode 8 tohto VZN 

alebo bude podaná po uplynutí lehoty určenej na podávanie žiadostí alebo bude obsahovať 

nesprávne, či nepravdivé údaje, bude vyradená z ponukového konania, čím sa 

prevádzkovateľ nebude môcť uchádzať o vyhradené parkovacie miesto.    

 

11. V prípade, že uchádzač má dlhy voči Mestu Banská Štiavnica, jeho žiadosť bude zaradená 

do ponukového konania, len ak svoj záväzok voči Mestu Banská Štiavnica dobrovoľne 

plní (napr. na základe dohody o splátkach) a táto pohľadávka nebola ešte uplatnená na 

príslušnom orgáne (súd, exekútor). Za dlhy voči Mestu Banská Štiavnica  na účely tohto 

VZN sa považujú aj dlhy voči organizáciám zriadeným Mestom Banská Štiavnica, ako aj 

právnickým osobám založeným so 100% účasťou Mesta Banská Štiavnica. V opačnom 

prípade bude takáto žiadosť vyradená z ponukového konania. 

 

12. Mesto Banská Štiavnica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky žiadosti a zrušiť ponukové 

konanie. 

 

13. Mesto Banská Štiavnica určí komisiu, ktorá posúdi doručené žiadosti. 

 

14. Ak v rámci ponukového konania bude na vyhradené parkovacie miesto podaná len jedna 

žiadosť, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle tohto VZN, Mesto Banská 

Štiavnica môže určiť vyhradené parkovacie miesto ako stanovište Taxi tomuto 

uchádzačovi.  

 

15. Ak v rámci ponukového konania budú na vyhradené parkovacie miesto podané dve a viac 

žiadostí, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v zmysle tohto VZN,  Mesto Banská Štiavnica 

určí toto vyhradené parkovacie miesto ako stanovište vozidla taxislužby tomu 

uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu sumu nájomného za vyhradené parkovacie miesto. 

Ak Mesto Banská Štiavnica určuje viac vyhradených parkovacích miest pre výkon 

taxislužby na príslušnej miestnej komunikácii, či inom verejnom mieste, vždy sa výška 

nájomného za ďalšie parkovacie miesto určuje podľa najvyššej ponuky úspešného 

uchádzača. Ak v rámci ponukového konania budú na vyhradené parkovacie miesto  

ponúknuté rovnaké sumy od viacerých uchádzačov, komisia rozhodne o pridelení 

parkovacieho miesta postupným žrebovaním z úspešných uchádzačov a v počte, ktorý 

zodpovedá počtu určených parkovacích miest Mestom Banská Štiavnica na príslušnej 

miestnej komunikácii, prípadne na inom verejnom priestranstve vo vlastníctve Mesta. 

Oznámenie o výsledku ponukového konania zverejní Mesto Banská Štiavnica na svojej 

úradnej tabuli, na elektronickej úradnej tabuli Mesta, prípadne iným vhodným spôsobom. 

 

16. Na základe výsledkov ponukového konania Mesto Banská Štiavnica uzavretie s  

úspešným uchádzačom zmluvu o nájme vyhradeného parkovacieho miesta, na základe    

ktorej bude tento uchádzač oprávnený užívať vyhradené parkovacie miesto ako stanovište 

Taxi pre potreby taxislužby, ktorej je prevádzkovateľom. V prípade určenia vyhradeného 

parkovacieho miesta ako stanovišťa Taxi na základe výsledku ponukového konania, bude 

výzva na uzavretie zmluvy o nájme doručená najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
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nasledujúceho po vyhodnotení ponukového konania komisiou. V prípade, že zo strany 

uchádzača nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o nájme do 5 pracovných dní od doručenia 

výzvy zo strany Mesta Banská Štiavnica, uchádzač stráca nárok na vyhradené parkovacie 

miesto. V takom prípade Mesto Banská Štiavnica vyzve na uzatvorenie zmluvy o nájme 

ďalšieho uchádzača v poradí alebo vyhlási na vyhradené parkovacie miesto nové 

ponukové konanie. Zmluva o nájme sa uzatvára najviac na dobu dvoch kalendárnych 

rokov.   

 

17. Na základe platne uzavretej zmluvy o nájme Mesto Banská Štiavnica určí nájomcovi 

stanovište Taxi najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy o nájme. 

 

18. Po predložení dokladu o zaplatení nájmu za prenájom parkovacieho miesta nájomcom, 

vydá Mesto nájomcovi  „Taxi kartu“ vozidla a „Taxi známku“, ktorá tvorí prílohu č. 3 

tohto VZN.   

 

19. Nájomca nie je oprávnený umožniť inej osobe užívať vyhradené parkovacie miesto bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Mesta Banská Štiavnica. 

 

20. Nájomca je povinný oznámiť Mestu ako prenajímateľovi každú zmenu týkajúcu sa 

vykonávania taxislužby do 5 dní odo dňa kedy došlo k zmene. 

 

21. Mesto Banská Štiavnica v prípade, že nájomca nemôže prechodne užívať vyhradené 

parkovacie miesto, doručí nájomcovi prostredníctvom vodiča taxislužby, ktorý užíva 

vyhradené parkovacie miesto, návrh dočasného vyhradeného parkovacieho miesta 

s dočasným dopravným značením. Ak nájomca písomne neodmietne doručený návrh, má 

sa za to, že s návrhom súhlasí. V prípade nesúhlasu nebude nájomcovi určené dočasné 

vyhradené parkovacie miesto a vznikne mu nárok na vrátenie pomernej časti nájomného.  

 

22. Užívatelia stanovíšť Taxi sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo 

výnimočných prípadoch na dobu nevyhnutne nutnú uvoľniť podľa požiadaviek správcu 

komunikácie (najmä pri zimnej údržbe, kultúrnom podujatí a pod.) alebo pokynov polície, 

parkovacie miesta na stanovišti Taxi.  

 

§ 4 

Výkon taxislužby 

 

1. Prevádzkovateľ taxislužby je pri výkone taxislužby oprávnený prostredníctvom 

príslušného vodiča vozidla taxislužby uzatvárať zmluvy o preprave osôb s cestujúcimi na 

vyhradenom parkovacom mieste, ktoré mu bolo určené ako stanovište Taxi.  

 

2. Na vyhradenom parkovacom mieste, ktoré bolo určené ako stanovište Taxi, môže stáť 

s vozidlom taxislužby len vodič, ktorý je na to oprávnený. 

 

3. Na vyhradenom parkovacom mieste, ktoré bolo určené ako stanovište Taxi, môže stáť len 

vozidlo, ktoré spĺňa predpísané náležitosti na prepravu cestujúcich a je označené „Taxi 

známkou“. 

 

4.   Na vyhradenom parkovacom mieste sa zakazuje: 
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a) neprimerane (najmä nevhodným správaním, používaním zvukových výstražných  

znamení, hlasitým používaním rádiostaníc a rozhlasových prijímačov) obťažovať  

svoje okolie a v čase od 22.00 hod, do 6.00 hod, rušiť nočný pokoj, 

      b)   znečisťovať vyhradené parkovacie miesto a jeho okolie. 

 

 

§ 5 

Určovanie stanovíšť Taxi na iných priestranstvách vo vlastníctve právnických alebo 

fyzických osôb 

 

1. Mesto Banská Štiavnica určí stanovište Taxi na iných priestranstvách na území Mesta 

Banská Štiavnica vo vlastníctve alebo v užívaní právnických alebo fyzických osôb na 

základe žiadosti osoby oprávnenej vykonávať taxislužbu len v prípade, ak táto osoba 

spolu so žiadosťou predloží písomný súhlas na určenie stanovišťa Taxi od vlastníka alebo 

užívateľa iného priestranstva, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie užívať iné 

priestranstvo ako stanovište Taxi. Prevádzkovateľ taxislužby je zároveň povinný spolu so 

žiadosťou predložiť Mestu Banská Štiavnica aj súhlasné vyjadrenie k určeniu stanovišťa 

Taxi na inom priestranstve od Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiari nad 

Hronom. 

 

2. Označenie stanovišťa Taxi príslušnými dopravnými značkami (zvislými a vodorovnými) 

si na svoje náklady zabezpečí prevádzkovateľ taxislužby alebo vlastník prípadne užívateľ 

iného priestranstva po dohode so Správcom parkovísk, ktorým sú Technické služby m. p., 

E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica. 

 

§ 6 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Mesto Banská Štiavnica pri určení stanovišťa Taxi na vyhradenom parkovacom mieste 

vydá prevádzkovateľovi taxislužby „Taxi kartu“, ktorá preukazuje oprávnenie na užívanie 

vyhradeného parkovacieho miesta uvedeného na „Taxi karte“ ako stanovište Taxi a „Taxi 

známku“, ktorá musí byť umiestnená vo vozidle určenom na vykonávanie taxislužby na 

prednom bočnom okne na strane vodiča v pravom hornom rohu. Vodič vozidla taxislužby, 

ktoré sa nachádza na vyhradenom parkovacom mieste, predloží „Taxi kartu“ na základe 

výzvy pri výkone kontroly osobám oprávneným podľa § 7 tohto VZN. 

 

2. „Taxi karta“ sa prevádzkovateľovi taxislužby vydáva bezodplatne na celú dobu užívania 

vyhradeného parkovacieho miesta ako stanovište Taxi.    

 

3. „Taxi známka“ sa prevádzkovateľovi taxislužby vydáva bezodplatne najviac na dobu 

jedného kalendárneho roka a platí len do 31.12. príslušného kalendárneho roka.    

 

4. V prípade stanovíšť určených na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách 

a ich súčastiach vo vlastníctve Mesta je podmienkou na vydanie „Taxi známky“ na 

príslušný kalendárny rok predloženie písomného dokladu preukazujúceho zaplatenie 

nájomného za príslušný kalendárny rok zo strany prevádzkovateľa taxislužby.      

Nájomné za príslušný kalendárny rok sa uhrádza najneskôr do 31.12. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 
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5. V prípade stanovíšť určených na iných priestranstvách na území mesta Banská Štiavnica v 

užívaní právnických alebo fyzických osôb je podmienkou na vydanie   „Taxi známky“ na 

príslušný kalendárny rok predloženie nájomnej zmluvy zo strany vlastníka alebo užívateľa 

iného priestranstva a doklad o zaplatení nájomného najneskôr do 31.12. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

 

6. Ak prevádzkovateľovi taxislužby zanikne nárok na vyhradené parkovacie miesto, Mesto 

Banská Štiavnica mu zruší stanovište Taxi. V takom prípade prevádzkovateľ taxislužby 

uvoľní vyhradené parkovacie miesto najneskôr do 5 dní odo dňa zániku nároku na 

vyhradené parkovacie miesto. Prevádzkovateľ taxislužby zároveň v tej istej lehote vráti 

Mestu Banská Štiavnica vydanú „Taxi kartu“ a odstráni z vozidla, resp. vozidiel určených 

na vykonávanie taxislužby „Taxi známku“, čím nespĺňa podmienky prevádzky taxislužby, 

pokiaľ nemá prenajaté ďalšie vyhradené miesto Taxi.  

 

§ 7 

Kontrola 

 

1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN vykonáva Mestská polícia Mesta Banská 

Štiavnica a poverení zamestnanci Mesta Banská Štiavnica. Vzor preukazu kontrolóra tvorí 

prílohu č. 4 tohto VZN. 

 

2. Mesto Banská Štiavnica vykonáva odborný dozor nad taxislužbou a kontroluje plnenie 

povinností prevádzkovateľov taxislužieb, najmä vybavenie technickej základne a 

dodržiavanie prevádzkovej a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku.  

 

3. Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená: 

a) vstupovať za účelom výkonu kontroly do prevádzkových vozidiel taxislužby, 

b) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby, 

c) kontrolovať povinné označenie vozidiel, podľa zákona o cestnej doprave, 

d) kontrolovať plnenie prevádzkovej a tarifnej povinnosti, 

e) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny vo vozidlách taxislužby, 

f) prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno 

uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle. 

 

                                                         § 8 

                                                      Sankcie 

 

1. Mesto môže za porušenie ustanovení tohto VZN fyzickým a právnickým osobám 

oprávneným na podnikanie uložiť pokutu v zmysle ust. § 13 ods. 9 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638,- eur. 

 

2. Mesto Banská Štiavnica ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva 

v prvom stupni priestupky v taxislužbe, ku ktorým došlo na území mesta Banská Štiavnica 

(§ 44 písm. b/ zákona o cestnej doprave).       

 

3. Skutkové podstaty správnych deliktov, priestupkov, druhy a výšku sankcií, ako i nápravné 

opatrenia upravuje osobitný predpis (§ 48 zákona o cestnej doprave). 
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                                                         § 9 

                                 Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 

v Banskej Štiavnici dňa  11. 12. 2013, uznesením č. 117/2013.  

 

2. Toto VZN Mesta Banská Štiavnica nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli Mesta Banská Štiavnica. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                                              primátorka mesta 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 16.12.2013 

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
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Príloha č. 1 k VZN č. ......./2013 

 

 

       Celkový počet vyhradených parkovacích miest určených na výkon taxislužby na   

    miestnych komunikáciách, prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve  

                                                   Mesta Banská Štiavnica 

 

 

       1.   Centrum mesta – Ulica A. Kmeťa  (Pod hríbom)                     2 miesta 

       2.   Dolná ulica – pri vstupe do bývalého OPP                               2 miesta 

 3.   Robotnícka ulica – pri T-Mobile                                               4 miesta 

 4.   Ul. Križovatka – pred 120 bytovkou na konci slepej ulice 

       za Billou                                                                                    4 miesta 

 5.   Vedľa cesty I/51 za Billou pred kruhovým objazdom              4 miesta 

       ( pod Remeslom ) – odstavný pruh 

 6.   Ul. Bratská – pred nemocnicou                                                 4 miesta 

 7.   Ul. Mládežnícka pri bývalom pohostinstve „Mexiko“              1 miesto 

 8.   Ul. Špitálska – vedľa zastávok SAD                                         2 miesta 

 9.   Ul. Mládežnícka -parkovisko na starom ihrisku                        2 miesta 

10.  parkovisko pod Novým zámkom                                               1 miesto 

                                                                             Spolu:                26 miest  
 

       Výška minimálneho nájomného za užívanie jedného vyhradeného parkovacieho miesta 

na jeden kalendárny rok je v sume 550,- €. Pri zverejnení ponukového konania na jednotlivé 

vyhradené parkovacie miesta, bude každé miesto na príslušnej miestnej komunikácii alebo 

inom verejnom priestranstve označené poradovým číslom, ktoré je potrebné uviesť v žiadosti 

o zaradenie do ponukového konania na prenájom vyhradeného parkovacieho miesta. 
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Príloha č. 2 k VZN č. ......../2013 

 

 

 

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO PONUKOVÉHO KONANIA NA PRENÁJOM 

VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA PRE TAXI 

 

 

 

Obchodné meno:.............................................................................................................. 

 

Sídlo ( miesto podnikania ):............................................................................................. 

 

IČO:.................................................................................................................................. 

 

Telefonický kontakt:......................................................................................................... 

 

E-mail:............................................................................................................................... 

 

Vyhradené parkovacie miesto:...............................................por. číslo miesta ..............  

 

Výška ponúkaného nájomného:........................................................................................ 

 

 

 

 

V....................................................           dňa ........................................ 

 

 

 

 

 

 

                                                                         .................................................................. 

                                                                                             podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k žiadosti: 

1. Oprávnenie na výkon taxislužby – kópia. 

2. Zoznam vozidiel, ktorými uchádzač žiada užívať vyhradené parkovacie miesto, vrátane 

údajov o vozidlách v zmysle § 3 ods. 8 písm. f / tohto VZN. 

3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá žiadne dlhy voči Mestu Banská Štiavnica. 

4. Výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra. 
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Príloha č. 3 k VZN č. ......../2013 
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Príloha č. 4 k VZN č. ........../2013 

 

 


