
„ Návrh “ 

 

MESTO FIĽAKOVO vo veciach výkonu územnej samosprávy na základe § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva dňa 28. júna 2018  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2018, ktorým sa 

mení  VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 

 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného 

poriadku na území mesta Fiľakovo. 

  
 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane 

verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo zo dňa 10.11.2011,  

sa mení takto :  

 

Znenie Článku 2 – Základné pojmy je nasledovné : 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) Verejne prístupným je miestom každé miesto, slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, 

ktoré je pre tento účel zriadené, je voľne prístupné. Sú to najmä budovy úradov štátnej správy 

a samosprávy, pošty, bánk, škôl a iné. 

b) Verejnoprospešným zariadením je každé zariadenie a jeho funkčné časti, slúžiace prechodne 

alebo trvale verejnosti. Sú to najmä prvky mestskej architektúry, preliezačky detských ihrísk, 

lavičky a sedačky slúžiace na oddych, stojany na bicykle, zábradlia, verejné osvetlenie, 

dopravné značky, orientačné označenia, kanálové skruže, poklopy a vpuste dažďovej vody, 

koše na odpadky a iné. 

c) Verejnou zeleňou sú dreviny, rastliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche 

prirodzeným vývojom alebo zameraným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany mesta. 

d) Verejným poriadkom je súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria 

pravidlá stanovené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa právne neupravené, ale 

ich dodržiavanie je v záujme riadneho občianskeho spolunažívania a vo verejnom záujme. 

e) Nočným časom čas je od 22:00 hod. do 6:00 hod. 

f) Verejnou komunikáciou sa pre účely tohto nariadenia považujú cesty pre motorové a 

nemotorové vozidlá slúžiace pre dopravu osôb a nákladov, nachádzajúce sa na území mesta. h) 

Chodníkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie spevnená plocha, určená výlučne pre pohyb 

chodcov okrem výnimiek upravených týmto nariadením.  

g) Parkoviskom sa pre účely tohto nariadenia rozumie tá časť verejnej komunikácie, ktorá slúži 

na odstavovanie cestných motorových a nemotorových vozidiel  

i) Vyhradeným parkovacím miestom sa pre účely tohto nariadenia rozumie tá časť parkoviska, 

ktorej užívanie je na základe osobitného povolenia vyhradené určitému subjektu. k) Prenosnou 

garážou sa pre účely tohto nariadenia považuje prenosné zariadenie, pozostávajúce zo skladacej 

konštrukcie prekryté plátnom alebo iným poťahovým materiálom, umiestnené na parkovisku, 

ktoré s jeho plochou nie je pevne spojené. 



j) Automobilovým a iným vrakom sa pre účely tohto nariadenia rozumie osobné, alebo 

nákladné motorové vozidlo, alebo autobus, alebo iný dopravný prostriedok, ktorý pre svoj 

technický stav neslúži svojmu účelu alebo bol vyňatý z evidencie motorových vozidiel a 

nachádza sa na verejnom priestranstve. 

l) Priľahlým priestorom sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor hraničiaci s 

nehnuteľnosťou (domový objekt, záhrada, alebo iný pozemok) po celej dĺžke tejto 

nehnuteľnosti a celou šírkou chodníka a zelene až po hranicu verejnej cestnej komunikácie. 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa : 28.06.2018 

 

VZN bolo vyvesené dňa  28.06.2018 

 

Dátum účinnosti VZN  :  01.08.2018 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                    primátor mesta 

 


