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mesta Brezno číslo 06/2012 o odťahovaní motorových
vozidiel, odstraňovaní starých motorových vozidiel
a vyhradenom parkovaní na území mesta
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- elektronicky na adresu: jan.medved@brezno.sk
- faxom na číslo: 048/6306 283
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
07. 12. 2012
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

10. 12. 2011
13. 12. 2012
01. 01. 2013

Ing. Jaroslav Demian v.r.
primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 4 odst. 1 a §6 ods. 1 zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 06/2012 o odťahovaní motorových
vozidiel, odstraňovaní starých vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta, IV. časť
„Prevádzkovanie TAXI služby a parkovanie vozidiel TAXI a IX. časť „Prechodné
a záverečné ustanovenia“ „ sa mení a dopĺňa takto:
1./ V § 18 ods.2 sa za text dopĺňa druhá veta v znení:
„ Na jednotlivých stanovištiach TAXI služby vyhradených podľa § 17 ods.3 nariadenia
môže byť pridelené jednotlivému prevádzkovateľovi TAXI služby len jedno parkovacie
miesto.“
2./

§ 19 ods.1 mení takto:
„ Mesto určuje minimálnu cenu za užívanie parkovacieho miesta na vyhradenom
stanovišti TAXI v podmienkach uvedených v § 20 tohto nariadenia.“

3./ § 20 vrátane nadpisu znie:
VÝBER UŽÍVATEĽA STANOVIŠŤA TAXI
„Výber užívateľa stanovišťa TAXI bude prebiehať každoročne formou priameho nájmu.
Mesto Brezno zverejní zámer priameho nájmu, ktorého súčasťou bude minimálna cena za
užívanie parkovacieho miesta na vyhradenom stanovišti TAXI, na úradnej tabuli, webovom
sídle mesta v regionálnej tlači. O pridelení stanovišťa TAXI bude rozhodovať najvyššia
ponúknutá cena žiadateľa. V prípade rovnosti cenových ponúk žiadateľov bude rozhodovať
skorší dátum a čas podania ponuky v podateľni MsÚ Brezno.“
4./ V § 34 sa vypúšťa ods. 1
5./ V § 34 sa doterajší ods. 2 sa označuje ako ods. 1 a ods. 4 sa označuje ako ods. 3
6./ V § 34 sa doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 2 v znení:
„ Výška dane podľa odseku 1 tohto paragrafu sa vypočíta pomerne odo dňa platnosti
povolenia do konca príslušného kalendárneho roka.“

