
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo 

č. 10/2022 o dani z nehnuteľnosti, podľa § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Fiľakovo a 

zverejnený na internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa 30. 11. 2022 a fyzické osoby a právnické 

osoby mohli uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v dňoch od 1. 12. 2022 do 11. 12. 2022. 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN, ktoré uplatnili poslanci MsZ Fiľakovo dňa 

6.12.2022, bolo 8.12.2022 predložené mestskej rade za účelom prerokovania na zasadnutí 

mestskej rady. 

 

Predkladateľ a spôsob predloženia pripomienky: 

Poslanci MsZ vo Fiľakove, osobne dňa 6.12.2022 

 

Obsah pripomienky: 

Zmeny navrhovaných sadzieb: 

Daň zo stavieb v k.ú. 

Fiľakovo - ročná sadzba v € 

za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy 

2022 2023 - návrh 2023 - pripomienka 

Stavby na bývanie a drobné 

stavby 
0,1639   0,1790   0,1967   

Stavby na pôdohospodársku 

produkciu 
0,2180   0,2400   0,2616   

Chaty, domčeky na 

individuálna rekreácia 
0,4650   0,5110   0,5580   

Samostatne stojace garáže a 

samostatné stavby 

hromadných garáží 

0,4650   0,5110   0,5580   

Priemyselné stavby 1,0940   1,2030   1,3128   

Stavby na ostatné 

podnikanie  
1,6300   1,7900   1,9560   

Ostatné stavby 0,6200   0,6820   0,7440   

Príplatok za podlažie 0,0700   0,0800   0,0840   

Koeficient sadzby dane 

neudržiavanej stavby 
--- 7 7 

    

    

    

Daň z pozemkov v k.ú. 

Fiľakovo - ročná sadzba 

dane z pozemkov 

2022 2023 - návrh 2023 - pripomienka 

Orná pôda, chmeľnice, 

vinice, ovocné sady, trvalé 

trávnaté porasty 

0,50% 0,55% 0,60% 

Záhrady 0,64% 0,70% 0,77% 



Zastavané plochy a 

nádvoria, ostatné plochy 
0,64% 0,70% 0,77% 

Lesné pozemky, na ktorých 

sú hosp.lesy, rybníky s 

chovom rýb a ost. hosp. 

využívané vodné plochy 

0,58% 0,64% 0,70% 

Stavebné pozemky 0,64% 0,70% 0,77% 

    

    

Daň z bytov v k.ú. Fiľakovo 

- ročná sadzba dane v € za 

každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a 

nebytového priestoru 

2022 2023 - návrh 2023 - pripomienka 

Byty 0,1200   0,1320   0,1440   

Nebytový priestor – garáž 0,4650   0,5110   0,5580   

Nebytový priestor  

podnikanie 
1,2000   1,3200   1,4400   

    
 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mestská rada zaujala jednohlasne kladné stanovisko k navrhovanej pripomienke. Odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť VZN č. 10/2022 v zmysle horeuvedených pripomienok. 

 

Vyhodnotenie pripomienok predkladateľa VZN: 

Predkladateľ akceptuje pripomienku a zapracuje do návrhu VZN. 


