
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. 9/2022,  

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 ods. 1 a 2 § 5 je nasledovné : 

§ 5 

Sadzba dane 

(1) Daň za psa je  

a) za psa, ktorého majiteľ býva v rodinnom dome na území mesta Fiľakovo 14,00 € ročne, 

b) za psa, ktorého majiteľ býva v bytových domoch na území mesta Fiľakovo 37,00 € ročne. 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

(2) Sadzba dane pre právnické a fyzické osoby v budovách a objektoch slúžiacich na podnikanie na 

celom území mesta Fiľakovo je za psa 24,00 € ročne. 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

 

Znenie ods. 1 a 2 § 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) 0,0959 EUR za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má alebo bude 

mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt  

 ab) 0,0325 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) 0,0363 EUR/l (60 l označené vrece s vývozom 1x týždenne : 2,178 EUR / vývoz ) 

  bb) 0,0363 EUR/l (80 l označené vrece s vývozom 1x týždenne : 2,904 EUR / vývoz ) 

   bc) 0,0309 EUR/l (110 lit. kuka nádoba s vývozom 1x týžd.: 3,399 EUR / vývoz) 

   bd) 0,0309 EUR/l (120 lit. kuka nádoba s vývozom 1x týžd.: 3,708 EUR / vývoz ) 

   be) 0,0309 EUR/l (240 lit. nádoba s vývozom 1x týždenne: 7,416 EUR / vývoz) 

   bf) 0,0154 EUR/l (1100 lit. nádoba s vývozom 1x týždenne: 16,94 EUR / vývoz). 

 

II. 

 (1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Fiľakovo uznesením číslo ...../2022 

dňa 15. decembra 2022.  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.  

                                                                                  

                                                                                                                              v.r. 

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

                                                                                                             Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                                   primátor mesta 

NÁVRH 



 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 
internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa 30.12.2022.  
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 boli/neboli uplatnené.   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a zverejnené 
na internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa 15.12.2022. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 
k návrhu „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 9/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady “ 

 

     Predmetný návrh VZN mesta Fiľakovo upravuje sadzbu dane za psa a miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Fiľakovo s účinnosťou od 

1.1.2023. Daň za psa bola naposledy upravená v roku 2018 s účinnosťou od 1.1.2019 a denná 

sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady v roku 2020 s účinnosťou od 1.1.2021.  

 

DAŇ ZA PSA  

     Mesto Fiľakovo navrhuje od budúceho roku zvýšenie ročnej dane za psa o + 4,00 EUR. 

Podľa navrhovanej úpravy sa sadzba pre psov držaných/chovaných v bytových domoch zvýši 

z 33,00 EUR na 37,00 EUR, pre psov držaných/chovaných v rodinných domoch sa zvýši 

z 10,00 EUR na 14,00 EUR a sadza pre psov držaných/chovaných v budovách a objektoch 

slúžiacich na podnikanie sa zvýši z 20,00 EUR na 24,00 EUR.  

 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY    

     Odpadové hospodárstvo na Slovensku prechádza v posledných rokoch významnými 

zmenami, ktoré priniesli aj zásadné úpravy cien za nakladanie s odpadom.  Najväčšie 

zdražovanie sa pritom týka skládkovania, ktoré je preferované na 80 % územia Slovenska 

a preto Ministerstvo životného prostredia od roku 2019 každoročne zvyšuje cenu za uloženie  

komunálneho odpadu (KO) na skládke a zákonného poplatku za uloženie KO na skládke 

v nadväznosti na úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Štát má za cieľ zvyšovaním 

týchto sadzieb znevýhodniť skládkovanie zmesových odpadov a zvýšiť recykláciu odpadu 

a tým aj predĺžiť „životnosť“ už existujúcich skládok. Miera recyklácie na Slovensku 

dosahuje úroveň 15-20%, kým v iných krajinách EÚ je to okolo 50%.  

 

     Vychádzajúc z uvedených skutočností musíme konštatovať, že dlhodobé vyhliadky 

v oblasti odpadového hospodárstva nebudú vôbec priaznivé ani pre slovenské 

samosprávy  ani pre obyvateľov Fiľakova a je predpoklad, že výšku sadzby poplatku za 

odpady bude musieť mesto v budúcnosti prehodnocovať takmer každý rok. 

 

     Mesto Fiľakovo navrhuje prijať zvýšenie dennej sadzby poplatku za komunálne odpady od 

1.1.2023 z 0,0915 EUR na 0,0959 EUR, pričom maximálna hranica dennej sadzby poplatku je 

stanovená zákonom vo výške 0,1095 EUR za osobu a kalendárny deň. 

     Po miernej úprave dennej sadzby sa zvýši ročná sadzba poplatku na osobu z 33,40 EUR na               

35,00 EUR, čo predstavuje zvýšenie o + 1,60 EUR/osoba/rok (4,8% zvýšenie).  

 

     Cieľom predmetného zvýšenia je aspoň priblížiť výnos z poplatku v pomere k celkovým 

nákladom, pretože v prípade vyrovnanej bilancie by obyvatelia mesta platili od 1.1.2023 

ročne až 43,00 EUR. Podľa výpočtov mesto bude dotovať odpadové hospodárstvo na budúci 

rok najmenej sumou 76.800,00 EUR z titulu dofinancovania vynaložených nákladov za 

občanov mesta (9600 osôbx8,00 EUR), sumou 32.900,00 EUR z titulu poskytnutia 50% 

úľavy pre obyvateľov Fiľakova (1880 osôb) a sumou 20.000,00 EUR za zber odpadov 

z uličných zberných nádob a verejného priestranstva. 

 

Vo Fiľakove, dňa 29.11.2022 

 

 

                                                                                                                         v.r. 

                                                                           Ing. Zoltán Varga 

                                                                                                           vedúci odd. EaMM 
 

 


