
     Dôvodová správa 
 
 
     Dôvodom na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 8/2016 
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie 
verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo je skutočnosť, sa 
značne navyšuje počet vozidiel, trvalo stojacich na vyznačených parkovacích miestach bez 
platných dokladov o emisnej a technickej kontrole. Podľa navrhovanej novely, trvalé státie 
takéhoto vozidla bude považované ako užívanie vyhradeného parkovacieho miesta, tzv. 
rezidentné parkovanie a bude spoplatnené v zmysle § 5 tohto VZN.    
 
    Ďalšia zmena na základe podnetov občanov sa týka oblasti neprenosných ročných 
parkovacích kariet, kde sa zavádzajú tri ďalšie kategórie rozdelené na štvrťročné obdobia, 
ktoré môžu byť zakúpené napr. občanmi, ktorí sa prisťahovali do Fiľakova v priebehu roka.   
 
    Zároveň v § 10 bod 5, písmeno f ) sa zavádza nová neprenosná ročná parkovacia karta, 
určená pre podnikateľov prevádzkujúcim taxislužbu vo výške 365 eur. Novelou zákona č. 
56/2012 Z. z. o cestnej doprave, platnou od 01.04.2019, zanikla povinnosť taxikárovi pre 
vydanie koncesie preukázať sa platnou nájomnou zmluvou s mestom na stanovište taxislužby, 
to znamená, že jednoducho povedané môže stáť na ktoromkoľvek parkovacom mieste, 
a z neho vykonávať prepravu osôb, a preto stanovištia taxislužby prakticky stratili svoj 
zmysel. Výšku úhrady navrhujeme v sume 365 eur, čo je stanovená cena ročnej rezidentskej 
parkovacej karty v meste Fiľakovo podľa § 5 predmetného VZN, pričom v súčasnosti ročné 
nájomné jedného parkovacieho miesta je 500 eur. Prijatím tohto VZN navrhujeme súčasne 
zrušiť VZN mesta Fiľakovo č. 6/2016 o výkone taxislužby na území mesta Fiľakovo v plnom 
rozsahu.   
 
      
 
    Návrh na uznesenie :  
 
   Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Fiľakovo č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Fiľakovo č. 8/2016 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo 
o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom 
priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 
mesta Fiľakovo s účinnosťou od 01.01.2020. 
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