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Taxikári pod drobnohľadom nitrianskych colníkov
NITRA – 03.11.2016: Pri kontrolách dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici
(ERP) zo strany taxikárov zistili nitrianski colníci aj to, že štyri kontrolované osoby vykonávajú
taxislužbu v rozpore so zákonom upravujúcim podmienky prevádzkovania osobnej dopravy. Okrem
sankcií za porušenie zákona o ERP hrozí týmto osobám za porušenie Zákona o cestnej doprave
pokuta až do výšky 15 000 eur.
V uplynulých dňoch nitrianski colníci vykonali v územnom obvode colného úradu (v Nitre, Topoľčanoch,
Komárne a Želiezovciach) osem kontrolných jázd vozidlami taxislužby. Cieľom kontrol bolo zistiť, či taxikári
riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa
náležitosti podľa zákona o používaní ERP.
Výsledok kontrol – ani jednému zákazníkovi nebol vydaný doklad o prijatej platbe, tzn. pokladničný doklad
z taxametra. Za nedodržanie zákonnej povinnosti vydať zákazníkovi doklad z taxametra a prijatú tržbu
zaevidovať v ERP boli uložené pokuty vo výške 1 650 eur.
Pri uvedených kontrolách zistili colníci aj nedodržiavanie povinností poskytovateľov taxislužby vyplývajúcich
zo Zákona o cestnej doprave. V Topoľčanoch poskytovateľ taxislužby nevedel na výzvu colníkov predložiť
oprávnenie k jej prevádzkovaniu, v jednom prípade nevedel predložiť ani preukaz vodiča taxislužby. Ďalšia
kontrolovaná osoba v Topoľčanoch síce colníkom koncesnú listinu predložila, avšak tí zistili,
že vozidlo, ktorým vodič poskytoval taxislužbu, nie je v tejto listine uvedené a nemá pridelené evidenčné
číslo vozidla taxislužby. Podľa zákona však vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je uvedené
v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo musí byť
umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Navyše sa kontrolovaná osoba
nevedela preukázať dokladom o poistení pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú
cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.
Tieto prípady nitrianski colníci postúpili na riešenie na príslušný dopravný správny orgán. V uvedených
prípadoch hrozí porušovateľom predpisov v oblasti prevádzkovania osobnej dopravy vozidlami taxislužby
pokuta až do výšky 15 000 eur.
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