
„ 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 24.06.2020  
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 7/2020, ktorým sa 

mení  VZN 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. 

  
 

 

     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 zo dňa 29.06.2016 sa mení a dopĺňa nasledovne :    

 
 
   Znenie § 7 je nasledovné : 

 

§ 7 

Parkovanie na vymedzenom území mesta Fiľakovo 
1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií 

a parkoviská, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Fiľakovo nasledovne: 
a) lokalita č. 1 – miestna komunikácia na ul. Radničnej so šikmým a pozdĺžnym státím  
                               od budovy Mestského úradu až po križovatku ulíc Radničná-Malá, 
b) lokalita č. 2 – parkovisko s kolmým státím oproti  Mestskému úradu, 
c) lokalita č. 3 – miestna komunikácia na ul. Rázusovej s pozdĺžnym státím  od    

                                     križovatky ulíc Rázusova-Hlavná až po križovatku ulíc Rázusova- 
                                     Vajanského, 

d) lokalita č. 4 – parkovisko s kolmým státím za Slovenskou poštou, 
e) lokalita č. 5 – parkovisko so šikmým státím mimo komunikácie II/571 na ulici   
                              Hlavnej oproti Mestskej knižnici a Mestskému vlastivednému múzeu, 
f) lokalita č. 6 – parkovisko so šikmým státím mimo komunikácie II/571 na ulici  
                               Hlavnej pri križovatke ulíc Hlavná-Biskupická oproti vjazdu z ulice                          
                               Biskupickej, 
g) lokalita č. 7 – parkovisko s kolmým státím na Námestí padlých hrdinov, 
h) lokalita č. 8 – parkovisko s kolmým státím pred Gymnáziom, 
i) lokalita č. 9 – parkovisko so šikmým státím na ulici Biskupickej oproti VÚB, 
j) lokalita č. 10 – parkovisko s kolmým státím na ulici Biskupickej pred VÚB, 
k) lokalita č. 11 – parkovisko so šikmým státím na ulici Trhová 

 
 

 

 



 
Znenie § 10, bod 5 je nasledovné  : 

 
5) Výšky úhrad uvedených v § 9, ods. 4) písm. a), b), c) sa určujú nasledovne : 
a )  neprenosná ročná parkovacia karta vydaná fyzickým osobám : 21,00 eur  
b ) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná fyzickým osobám, zakúpená po 01.04. 
kalendárneho roka : 18 eur 
c ) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná fyzickým osobám, zakúpená po 01.07. 
kalendárneho roka : 14 eur 
d ) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná fyzickým osobám, zakúpená po 01.10. 
kalendárneho roka : 10 eur 
e ) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná právnickým osobám : 21,00 eur 
f ) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávneným na podnikanie prevádzkujúcim na základe koncesie osobnú dopravu vozidlami 
taxislužby : 365,00 eur, pričom 50 % z ceny karty je osoba povinná uhradiť do 31.01. bežného 
roka a zvyšných 50 % najneskôr do 30.06. bežného roka, v prípade začatia vyššie uvedeného 

podnikania v priebehu kalendárneho roka cena parkovacej karty je stanovená alikvotne. 

g ) papierový parkovací lístok : 0,50 eur/hod. 
h ) elektronický (SMS) parkovací lístok : 0,60 eur/hod. 
 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa : 24.06.2020 
 
VZN bolo vyvesené dňa  24.06.2020 
 
Dátum účinnosti VZN  :  01.08.2020 
 
 
 
 
                                                                                           Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                    primátor mesta 
 


