
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) 0,1082 EUR za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má alebo bude 

mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt  

 ab) 0,0372 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) 0,0415 EUR/l (60 l označené vrece s vývozom 1x týždenne : 2,490 EUR / vývoz ) 

  bb) 0,0415 EUR/l (80 l označené vrece s vývozom 1x týždenne : 3,320 EUR / vývoz ) 

   bc) 0,0353 EUR/l (110 lit. kuka nádoba s vývozom 1x týžd.: 3,883 EUR / vývoz) 

   bd) 0,0353 EUR/l (120 lit. kuka nádoba s vývozom 1x týžd.: 4,236 EUR / vývoz ) 

   be) 0,0353 EUR/l (240 lit. nádoba s vývozom 1x týždenne: 8,472 EUR / vývoz) 

   bf) 0,0176 EUR/l (1100 lit. nádoba s vývozom 1x týždenne: 19,360 EUR / vývoz). 

 

II. 

 (1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Fiľakovo uznesením číslo 26/2022 

dňa 15. decembra 2022.  

 

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

                                                                                  

 

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

                                                                                                             Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                                   primátor mesta 



 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej 
adrese mesta Fiľakovo dňa 30.11.2022.  
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 uplatnené zo strany poslancov MsZ vo Fiľakove zo dňa 6.12.2022. Tieto 
pripomienky boli 8.12.2022 predložené mestskej rade za účelom prerokovania na zasadnutí mestskej 
rady. Podrobne viď. „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 9/2022“. Mestská rada zaujala 
jednohlasne kladné stanovisko k navrhovanej pripomienke a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť VZN č. 9/2022 v zmysle predložených pripomienok.  

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

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


