
                  Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove 
 
 
 
Vec : Prerokovanie protestov prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

o postupe pri vypratávaní protiprávne obsadených bytov vo vlastníctve Mesta 
Fiľakovo zo dňa 02.11.1995 a protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Fiľakovo o pohrebníctve zo dňa 23.11.2006 a proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Fiľakovo č. 4/2012 zo dňa 05.03.2012, ktorým sa 
mení VZN mesta Fiľakovo zo dňa 23.11.2006 o pohrebníctve a návrh na zrušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia o postupe pri vypratávaní protiprávne 
obsadených bytov vo vlastníctve mesta Fiľakovo zo dňa 02.11.1995. 

 
 
        Mesto Fiľakovo dňa 17.06.2015 obdržalo protest prokurátora proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu o postupe pri vypratávaní protiprávne obsadených bytov vo vlastníctve 
Mesta Fiľakovo zo dňa 02.11.1995, pretože je v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1,2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov s tým, že je povinné o 
proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 
 
      Nakoľko predmetné VZN v súčasnej dobe úplne stratilo svoje opodstatnenie, navrhujem 
MZ vyhovieť protestu prokurátora a napadnuté VZN zrušiť. 
 
      Zároveň Mesto Fiľakovo dňa 15.06.2015 obdržalo protest prokurátora proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Fiľakovo o pohrebníctve zo dňa 23.11.2006 a proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Fiľakovo č. 4/2012 zo dňa 05.03.2012, ktorým sa mení VZN 
mesta Fiľakovo zo dňa 23.11.2006 o pohrebníctve, pretože sú v rozpore s ustanovením § 18 
ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, ako aj 
s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s tým, že je povinné o 
proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 
 
   Po preskúmaní protestu prokurátora z vecného, ako aj z právneho hľadiska navrhujem 
protestu prokurátora vyhovieť a prijať uznesenie, podľa ktorého Mestské zastupiteľstvo vo 
Fiľakove vyhovuje protestu prokurátora a v lehote 90 dní zruší napadnuté všeobecne záväzné 
nariadenia a schváli nový Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bude v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 131/2010 Z.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 



 
Návrh na uznesenie :  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove vyhovuje protestu prokurátora zn. Pd 103/15/6606-5 
zo dňa 12.06.2015 a dňom 01.08.2015 ruší Všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri 
vypratávaní protiprávne obsadených bytov vo vlastníctve mesta Fiľakovo zo dňa 
02.11.1995. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakovo vyhovuje protestu prokurátora zn. Pd 102/15/6606-5 
zo dňa 11.06.2015 a v lehote 90 dní od doručenia protestu zruší napadnuté Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o pohrebníctve zo dňa 23.11.2006 ako aj Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 4/2012 zo dňa 05.03.2012, ktorým sa mení VZN 
mesta Fiľakovo zo dňa 23.11.2006 o pohrebníctve a schváli nový Prevádzkový poriadok 
pohrebiska, ktorý bude v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 
  

 
 
 

Správu vypracoval :    JUDr. Norbert Gecso – legislatívny asistent MsÚ 
 
 
 
 
 
Vo Fiľakove, dňa 30.06.2015 
 
 


