
 

 

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 15.12.2022  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 7/2022, ktorým sa 

mení  VZN mesta Fiľakovo č. 8/2020 

 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. 8/2020 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 sa mení a dopĺňa nasledovne :    

 

  Znenie Prílohy č. 1 k VZN č. 8/2020, bod 1. je nasledovné : 

 

 

1. Vyhradené parkovacie miesto 

 

1.1 Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre: 

a) osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu 

cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča)  

1.2  Počet vyhradených miest bude minimálne 1 (jedno) parkovacie miesto nezávisle od 

kapacity parkoviska a maximálne 5 % z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, 

pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej 

príslušným dopravným značením.  

1.3. Kapacita jednotlivých existujúcich parkovacích miest a pridružených parkovacích pásov je 

znázornená v pasporte parkovacích miest. Pasport parkovacích miest je nedeliteľnou súčasťou 

tohto VZN.  

Prehľad o počte parkovacích miest je nasledovný:   

Názov ulice Kapacita parkoviska počet vyhradených parkovacích miest 

Ul. Daxnerova 12 parkovacích miest 1 

Farská lúka  214 parkovacích 

miest 

7 

Ul. Štúrova 32 parkovacích miest 2 

Námestie Slobody 65 parkovacích miest 3 

Ul. 1. Mája 32 parkovacích miest 2 

Ul. Školská  59 parkovacích miest 2 

Ul. Hollého 20 parkovacích miest 1 



Ul. Sládkovičova 98 parkovacích miest 5 

Ul. Parková  73 parkovacích miest 4 

Ul. Záhradnícka 49 parkovacích miest 2 

Ul. Vajanského 66 parkovacích miest 4 

 Ul. Biskupická  19 parkovacích miest                                   1 

 

1.4 Mesto Fiľakovo si vyhradzuje právo nevyhradiť trvalé parkovanie, hlavne v prípadoch 

pokiaľ by rozmery vozidla bránili efektívnemu a bezpečnému využívaniu vedľajších 

parkovacích miest. 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                    primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN bol vyvesený dňa : 28.11.2022 

 

Počet pripomienok k návrhu VZN : 0 

 

VZN bolo vyhlásené dňa : 15.12.2022 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa : 15.12.2022 

 

Dátum účinnosti VZN  :  01.01.2023 

 

 

 

 

 


