
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 FIĽAKOVO 
č. 12/2020,  

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 
 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO 

č. 4/2018  
O MIESTNYCH DANIACH 

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 
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 § 39 je nasledovné : 

§ 39 
Sadzby poplatku a určenie poplatku 

 
(1) Mesto Fiľakovo stanovuje sadzbu poplatku  

 a) pre poplatníka podľa § 36 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia : 

 aa) 0,0915 EUR za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má alebo bude 

mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt (0,0915 EUR/deň x 365 dní = 33,40 EUR/rok) 

 ab) 0,0310 EUR za jeden kilogram drobného stavebného odpadu uloženého na zberný dvor 

alebo na skládku mesta Fiľakovo. 

 

 b) pre poplatníka podľa § 36 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia : 

  ba) 0,0346 EUR/l (60 l označené vrece s vývozom 1x týždenne : 0,0346x52x60=107,95 EUR  

   bb) 0,0294 EUR/l (110 lit. kuka nádoba s vývozom 1x týžd.: 0,0294x52x110=168,17 EUR) 

   bc) 0,0294 EUR/l (120 lit. kuka nádoba s vývozom 1x týžd.: 0,0294x52x120=183,46 EUR) 

   bd) 0,0294 EUR/l (240 lit. nádoba s vývozom 1x týždenne: 0,0294x52x240=366,91 EUR) 

   be) 0,0147 EUR/l (1100 lit. nádoba s vývozom 1x týždenne: 0,0147x52x1100=840,84 EUR). 

 
 

II. 
 (1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Fiľakovo uznesením číslo 152/2020 

dňa 16. decembra 2020.  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.  

 
 

                                                                                                                          v.r. 

                                                                                                           .......................................... 

                                                                                                             Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                                   primátor mesta 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 
internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa 25.11.2020.  
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 neboli uplatnené.   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a zverejnené 
na internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa 16.12.2020. 

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


