
 
Dôvodová správa k návrhu VZN č. 12/2016, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
     Schválením tejto zmeny budú môcť poplatníci mesta uplatniť svoj nárok na zníženie alebo 
odpustenie poplatku za komunálne odpady u správcu poplatku už od 1.1.2017 namiesto 
doterajšej lehoty  do 31. januára bežného roka do termínu 31. marca bežného roka. 
 
     U daňovníkov k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje nedôjde k zmene lehoty na podanie žiadosti na 
zníženie dane alebo oslobodenie dane, nakoľko  zákonom stanovenou najneskoršou lehotou 
na podanie žiadosti na zníženie dane alebo oslobodenie dane je do 31. január bežného roka. 
  
Vo Fiľakove, dňa 18.11.2016 
         
                                Ing. Zoltán Varga 
                                                                                                                  vedúci odd. EaMM 
 
 

                                                                                                   NÁVRH 
  
     Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v súlade s ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona               
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 
a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva  
 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO  
č. 12/2016, 

KTORÝM SA MENÍ VZN č. 12/2012 O MIESTNYCH DANIACH A  MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPA DY   

 
 
 

1. V §44 ods. 1 znie : 
 

(1) Nárok na zníženie poplatku resp. odpustenie poplatku podľa stavu platného 
k 1.1. bežného roka je poplatník povinný preukázať do 31. marca bežného roka. 

 
2. Toto nariadenie bolo prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 

15.12.2016  pod č. .../2016.  
 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017. 
 
 
 
            
                                                                                            Mgr. Attila Agócs, PhD 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.11.2016 
Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte : ..... 
Vyhlásené : ...............  


