
 

           Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 

   Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
 
: 
: 
§ 26 
Taxislužba 
(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých 
cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. 
(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného 
poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify. 
(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich 
poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy 
alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby. 
(4) Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim 
a) prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti  taxislužby alebo kdekoľvek na území určenom 
v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby, 
b) vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla taxislužby na 
pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky alebo 
c) prostredníctvom dispečingu. 
: 
 
 
§ 29 
Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby 
(1) Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä 
: 
d) umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie 
: 
g) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe alebo v elektronickej 
podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby, 
: 
 
 
§ 30 
Vozidlo taxislužby 
(1) Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré ... 
: 
c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje 
cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom 
cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí 
zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. 
: 
 
 
§ 56 
Prechodné ustanovenia 
: 
(9) Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného musia byť vo vozidle taxislužby  
umiestnené od 1. januára 2014. 
: 
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