
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie 

konanej dňa 13. júna 2016 
 
 
Program:   1. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 
                   2. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 9/2016 
                   3. Odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 
                   4. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 10/2016 
 
Prítomní:    PaedDr. Tímea Tankina Tóth – predsedníčka 
                   Mgr. Róbert Rubint - člen 

      Ing. Marian Miklian – člen 
                   Mgr. Csaba Baucsek - člen 
                   Ing. Ladislav Rácz – člen 
                   Ing. Valéria Budaiová - člen  
                   Ing. Agáta Balážová – tajomníčka   
 
                                                         

 Dnešné  zasadnutie bolo  spoločné  s  Komisiou výstavby, územného plánovania a životného prostredia, 
     Komisiou regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného ruchu, Komisie ochrany verejného poriadku a   
     dopravy a pri MsZ Fiľakovo za účasti vedenia a niektorých zamestnancov mesta. 
    

Dnešné spoločné zasadnutie zahájil p. primátor mesta a odovzdal slovo vedúcemu odd. výstavby, ŽP 
a SR Ing. Vankovi, ktorý oboznámil prítomných s predloženými materiálmi na prerokovanie. 
 

1. Bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. Nakoľko materiál je dosť obšírny, boli vybrané len state, ku 
ktorým je potrebné aby sa vyjadrili členovia komisie. Týkalo sa to hlavne spoplatnenia 
vyhradeného parkovacieho miesta – sadzby dane, rozdiely sadzby dane medzi fyzickými 
a právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami oprávnených na podnikanie a osobami 
držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom. V prílohe č. 1 k VZN č. 8/2016 
v časti 2.3 je potrebné prehodnotiť povinnú úhradu jednorazového poplatku vo výške 165,-€ za 
zriadenie, údržbu a popr. odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta. 

2. Ďalším bodom programu bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo. Ing. Vanko 
podrobne informoval prítomných a odpovedal im na dotazy. 

3. Odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti na území mesta Fiľakovo bolo 
nevyhnutné vypracovať z dôvodu zmeny zákona č. 79/2015Z.z. o odpadoch s účinnosťou od 
1.6.2016. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Fiľakovo – Zmena č. 8. Jedná sa o zásady a regulatívy priestorového 
usporiadania územia a funkčného využitia územia. Zmena č. 8 územného plánu mesta Fiľakovo 
mení plochy občianskej vybavenosti v centrálnej časti mesta pri križovatke ulíc Biskupickej 
a Mládežníckej na plochy zmiešané mestské. 



Uznesenie komisie: 
 

1. Členovia komisie odporúčajú schváliť jednotnú cenu pre fyzické osoby, fyzické osoby 
živnostníkov a právnické osoby. Vynechať z VZN povinnú úhradu jednorazového poplatku.  
Poplatok zaplatí držiteľ povolenia parkovania zriaďovateľovi parkovacieho miesta. Zohľadniť to 
v cenníku VPS Fiľakovo. 

2. VZN č. 9/2016 komisia odporúča schváliť bez pripomienok. 
3. Komisia berie na vedomie informáciu ohľadne odovzdávanie odpadov vhodných na využitie 

v domácnosti. 
4. Členovia komisie odporúčajú schváliť VZN č. 10/2016 bez pripomienok. 

 
 
 
 
 

 
PaedDr. Tímea Tankina Tóth 
Predsedníčka komisie 
 

 
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


