
 
  
 
 
Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1) a § 11 ods. 4), písm. d), e) a g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Z.z. 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení 
neskorších predpisov  

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO 
č. 7/2019,  

KTORÝM SA MENÍ A DOP ĹŇA 
 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO 

č. 4/2018  
O MIESTNYCH DANIACH 

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ ST AVEBNÉ 
ODPADY 

 
 

I. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo (ďalej len VZN) č. 4/2018 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 26/2018 dňa 13.12.2018 sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
Znenie § 11 je nasledovné : 
  

§ 11 
Sadzba dane 

 
(1) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva mesto určí v eurách za každý aj začatý m2 
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.  
 
 (2) Sadzba dane je : 
 

a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb              
( okrem zariadení poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia s predajom alkoholických 
nápojov ) 15,00 € ročne za 1m2 použitej plochy, 

 
b) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 

rýchleho občerstvenia s predajom alkoholických nápojov  20,00 €  ročne za 1m2 použitej 
plochy, 

 
c) za povolený ambulantný predaj a poskytovanie služieb 2,00 € denne za 1 m2 použitej plochy 

(730,00 €/rok/m2),  
 

d) za predvádzacie akcie na podporu predaja tovarov a služieb 2,00 € denne za 1 m2 použitej 
plochy (730,00 €/rok/m2),           

 
e) za umiestnenie a zriadenie terás a exteriérového sedenia v termíne od 01.04. do 30.09. 

bežného roka : 0,05 €/m2/deň (18,25 €/m2/rok) a mimo uvedeného termínu 0,025 €/m2/deň 
(9,125 €/m2/rok), 

 
f) za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a  iných zábavných a kultúrnych atrakcii 0,10 €/m2/deň 

(36,50 €/m2/rok), 
                                                                                                                    

g) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,20 € za 1 m2/deň (73,00 €/m2/rok) počas doby 
povolenej na zabratie verejného priestranstva. Pri prekročení povolenej doby sa poplatok 
zvyšuje o 100 %. 
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h) za skládku voľne uloženého stavebného materiálu 0,30 € za 1 m2 denne (109,50 €/m2/rok) 

počas doby povolenej na zabratie verejného priestranstva. Pri prekročení povolenej doby sa 
poplatok zvyšuje  o 100 %. 
 

i) za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera 5,00 € denne za 1 kus,           
 

j) za skládku tuhých palív 0,40 € za 1m2 použitej plochy denne (146,00 €/m2/rok) počnúc 3 
dňom po začatí zabratia verejného priestranstva, 
 

k) za umiestnenie prenosnej garáže do 20 m2 ( betónovej, plechovej alebo drevenej )    
       pre osobné vozidlo na vyhradených miestach  60,00 € ročne, 
 
l) V ostatných hore neuvedených prípadoch užívania verejného priestranstva je sadzba  0,33 € 

denne za 1 m2 použitej plochy (120,45 €/m2/rok). 
 
 

II. 
 

 (1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Fiľakovo uznesením číslo ......./2019 
dňa ......... decembra 2019.  
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.  

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                           .......................................... 
                                                                                                             Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                                                                                                                   primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 
internetovej adrese mesta Fiľakovo v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov dňa 04.11.2019.  
 
Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej môžu FO a PO uplatniť 
pripomienku k návrhu v písomnej podobe, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade 
vo Fiľakove.  

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte :  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a zverejnené 
na internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa ......12.2019. 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : ...................  
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

K NÁVRHU VZN č. 7/2019 
 

 
     Dôvodom prijatia tohto návrhu VZN je zosúladenie niektorých sadzieb dane za užívanie 
verejného priestranstva na území mesta Fiľakovo so sadzbami nájomného za pozemky          
vo vlastníctve mesta v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo, ktoré boli 
schválené mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove uznesením č. 97/2019 dňa 26.09.2019. 
 
V skutočnosti sa jedná o nasledovné 3 zmeny : 
 

- pôvodná sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb ( okrem zariadení poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia 
s predajom alkoholických nápojov )  sa mení zo sumy 12,00 €   ročne za 1 m2 použitej plochy 
(§11 ods.2 písm. a) VZN) na 15,00 € ročne za 1 m2 použitej plochy, 
 

- pôvodná sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom alkoholických nápojov sa mení zo 
sumy 16,00 €   ročne za 1 m2 použitej plochy  (§11 ods.2 písm. b) VZN) na 20,00 €  ročne za       
1 m2 použitej plochy, 
 

- pôvodná sadzba dane za poskytovanie dočasných reštauračných služieb formou posedenia 
pred prevádzkou (napr. letná terasa) v sume 0,25 € za 1 m2 použitej plochy denne  ( §11 ods.2 
písm. e) VZN) sa mení na sadzbu dane za umiestnenie a zriadenie terás a exteriérového 
sedenia v termíne od 01.04. do 30.09. bežného roka na 0,05 €/m2/deň a mimo uvedeného 
termínu na 0,025 €/m2/deň 

 
     Ďalšie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa nemenia, avšak z dôvodu lepšej 
prehľadnosti všetkých sadzieb navrhujeme  schváliť celý text §11 VZN. 
 
     Tento návrh VZN nadobúda účinnosť  takisto ako Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Fiľakovo dňa 1. januára 2020.  
 
 

   
 Vo Fiľakove dňa 04.11.2019 
 
 
          Ing. Zoltán Varga 
                                                     vedúci odd. EaMM 


