Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. 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
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 12/2012
O MIESTNYCH DANIACH
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Fiľakovo.
(2) Mesto Fiľakovo na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností ( o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti pojednáva
samostatné všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo ),
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Mesto Fiľakovo na svojom území ukladá miestny poplatok komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“).
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b), e) a f) a poplatku je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§3
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
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Základ dane
(1) Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
(1) Daň za psa je
a) za psa, ktorého majiteľ býva v rodinnom dome na území mesta Fiľakovo 10,00 € ročne,
b) za psa, ktorého majiteľ býva v bytových domoch na území mesta Fiľakovo 33,00 € 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 20,00 € ročne.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(3) Daň za psa sa neplatí za psa, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je osoba s preukazom ZŤP/S
a ZŤP žijúca osamotene a služobného psa. Za služobného psa sa pre účely tohto VZN považuje pes
držaný u policajného zboru, mestskej polícii, ozbrojenej ochrany železníc, colnici, požiarnej ochrany,
polícii resp. správcov mestského majetku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Správa dane
(1) Správu dane vykonáva mesto Fiľakovo pre psov chovaných na území mesta.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§8
Predmet dane
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom
dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§9
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 10
Základ dane
(1) Základom dane je počet predajných automatov.
§ 11
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
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Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
§ 13
Správa dane
(1) Správu dane pre predajné automaty na území mesta vykonáva mesto Fiľakovo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 14
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 15
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 16
Základ dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 17
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 100,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 19
Správa dane
(1) Správu dane pre nevýherné hracie prístroje na území mesta vykonáva mesto Fiľakovo.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
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hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku
ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo
zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť
len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
(5) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným
rozhodnutím.
(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane.
(7) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti na
základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote nepodá
čiastkové priznanie.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 20
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Fiľakovo.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného
priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 21
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 22
Základ dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
§ 23
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva mesto určí v eurách za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
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a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
( okrem zariadení poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia s predajom alkoholických
nápojov ) 12,00 € ročne za 1m2 použitej plochy,
b) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
rýchleho občerstvenia s predajom alkoholických nápojov 16,00 € ročne za 1m2 použitej
plochy,
c) za povolený ambulantný predaj 2,00 € denne za 1 m2 použitej plochy,
d) za povolené ambulantné poskytovanie služieb ( napr. oprava dáždnikov, čistenie peria,
brúsenie nožov a pod. ) 2,00 € denne za 1 m2 použitej plochy,
e) za umiestnenie prenosných pútačov, voliera a pod. 0,06 €/m2/deň,
g) za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných zábavných a kultúrnych atrakcii 0,10 €/m2/deň,
h) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,20 € za 1 m2/deň počas doby povolenej na zabranie
verejného priestranstva. Pri prekročení povolenej doby sa poplatok zvyšuje o 100 %.
i)

za skládku voľne uloženého stavebného materiálu a sutín 0,30 € za 1 m2 denne počas doby
povolenej na zabratie verejného priestranstva. Pri prekročení povolenej doby sa poplatok
zvyšuje o 100 %.

j)

za skládku tuhých palív 0,20 € za 1m2 použitej plochy denne,

k) za umiestnenie prenosnej garáže do 20 m2 ( betónovej, plechovej alebo skladacej plachtovej )
pre osobné vozidlo na vyhradených miestach 40,00 € ročne,
l) za vyhradené parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo kategórie M1, ktorého
vlastníkom je fyzická osoba s trvalým pobytom vo Fiľakove, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP
alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom alebo osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti
s osobou vlastniacou preukaz ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom a ktorá má trvalý
pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu, je 0,00 € ročne. Všetky náklady súvisiace so
zriadením vyhradeného parkovacieho miesta znáša daňovník. Podrobné podmienky
vyhradenia parkovacích miest určujú „Zásady vyhradenia parkovacích miest“, ktoré tvoria
prílohu č. 1 k tomuto VZN.
§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(2) Písomné povolenie na užívanie verejného priestranstva:
- podľa ods. 2 písm. a), b), e), h), i), j) a k) vydá oddelenie výstavby, ŽP a RR
- podľa ods. 2 písm. c) a d) vydá oddelenie ekonomiky a majetku mesta
- podľa ods. 2 písm. g) vydá oddelenie vnútornej správy.

§ 25
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Mesto Fiľakovo vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených mestom.

-6(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
§ 26
Správa dane
(1) Správu dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta vykonáva mesto Fiľakovo.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 27
Predmet dane
(1) Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení,
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis a to Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej
len „zariadenie“).
§ 28
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 29
Základ dane
(1) Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.
§ 30
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 0,35 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.
§ 31
Vyberanie dane
(1) Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 32
Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá musí byť registrovaná na Mestskom
úrade vo Fiľakove alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje :
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu
ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
d) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 33 ods. 1,
e) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci,
f) počet prenocovaní každého ubytovaného hosťa v danom kalendárnom mesiaci,
g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci.
(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja
o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ povinný
vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii ubytovaných ihneď po odchode
daňovníka.
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a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci mesačné vyúčtovanie dane za predchádzajúci
kalendárny mesiac na tlačive uvedenom v prílohe č. 2,
b) vybratú daň uhradiť na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do pokladne správcu dane
najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac,
c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady podľa zákona
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok),
d) oznámiť písomne správcovi dane vznik a zánik činnosti zariadenia najneskôr do 30 dní na tlačive
uvedenom v prílohe č. 3,
e) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane,
f) dodržiavať podmienky pri stanovení dane a umožniť správcovi dane, osobe poverenej správcom
dane vstup do prevádzkových priestorov, predložiť mu účtovné doklady a iné požadované údaje, ktoré
súvisia s miestnou daňou, podať informácie a spolupracovať pri stanovení miestnej dane, alebo
kontrole správnosti vykazovania.
§ 33
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodená
a) zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane sprievodcu,
b) detí do 15 rokov,
c) osoba staršia ako 70 rokov.
(2) Daňovník, ktorý si uplatňuje oslobodenie, je povinný sa preukázať pri návšteve ubytovacieho
zariadenia dokladom o dôvode oslobodenia od dane, inak mu oslobodenie nebude priznané.
(3) Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie od dane na príslušnom účtovnom doklade
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Súčasťou účtovného dokladu je príloha preukazujúca
odôvodnenosť poskytnutia oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
§ 34
Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania a
včasného poukazovania vykonáva správca dane.
(2) Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 32 ods. 1 okrem správcu dane je oprávnená
vykonávať aj Mestská polícia vo Fiľakove.
(3) Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže byť posúdené ako priestupok podľa
§46 a §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo ako správny
delikt podľa §13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK
§ 35
Predmet poplatku
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
§ 36
Poplatník
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel
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ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť “),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účel podnikania.
(2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje
len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

§ 37
Platiteľ poplatku
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
(2) Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti
plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.

§ 38
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 36 ods. 1 tohto VZN
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§ 39
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
(2) Ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, je povinný predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(3) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.
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Sadzby poplatku a určenie poplatku
(1) Mesto Fiľakovo stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako podnikanie.
(2) Základná sadzba paušálneho poplatku za jednu osobu a deň je 0,0531 €. Ročná sadzba paušálneho
poplatku na jednu osobu je 19,40 €.
(3) Poplatok vypočítaný podľa ods. 2 sa upravuje podľa počtu členov domácnosti takto:
- 1 až 4 člen domácnosti
0,0531 €/deň t.j. 19,40 €/rok
- každý ďalší člen domácnosti
0,0205 €/deň t.j. 7,50 €/rok.
(4) Sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby, ktoré nie sú prihlásené na trvalý alebo prechodný
pobyt, ale vlastnia a nepravidelne užívajú nehnuteľnosti na území mesta ( rodinný dom, rekreačný
domček, rekreačná chata ) je 0,0422 €/deň t.j. 15,40 €/rok.
(5) Sadzba miestneho poplatku za fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu podnikateľa, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania, alebo na iný účel ako
na podnikanie a nie je zapojený do systému množstvového zberu je pre :
a) obchody a reštauračné zariadenia : 39,90 € za zamestnanca a rok
b) priemyselné živnosti : 22,50 € za zamestnanca a rok
c) školy, školské zariadenia a zdravotnícke zariadenia : 18,30 € za zamestnanca a rok
d) verejná správa, banky, poisťovne, kancelárie, úrady : 18,30 € za zamestnanca a rok
e) ostatné nezaradené v písm. a) až d) : 18,30 € za zamestnanca a rok.
(6) Sadzba miestneho poplatku pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú prevádzkové
jednotky s priamym vstupom z verejných priestranstiev a sú zapojené do systému množstvového zberu
formou PVC vriec je za 1 liter odpadu pri zbere do vriec o objeme 50 litrov 0,04 € t.j. 2,00 € za jeden
vývoz.
(7) Sadzba miestneho poplatku pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú zapojené do
systému množstvového zberu formou zberných nádob, je určená ako súčin frekvencie vývozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v nasledovnej výške :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

972,40 €/rok t.j. 0,0085 €/l pre kontajner obj. 1100 l s vývozom 2 x týždenne ( 104 vývozov/rok)
486,20 €/rok t.j. 0,0085 €/l pre kontajner obj. 1100 l s vývozom 1 x týždenne ( 52 vývozov/rok)
243,10 €/rok t.j. 0,0085 €/l pre kontajner obj. 1100 l s vývozom 1 x za 2 týždne ( 26 vývozov/rok)
112,20 €/rok t.j. 0,0085 €/l pre kontajner obj. 1100 l s vývozom 1 x mesačne ( 12 vývozov/rok)
194,48 €/rok t.j. 0,0170 €/l pre kuka sud obj. 110 l s vývozom 2 x týždenne ( 104 vývozov/rok)
97,24 €/rok t.j. 0,0170 €/l pre kuka sud obj. 110 l s vývozom 1 x týždenne ( 52 vývozov/rok)
48,62 €/rok t.j. 0,0170 €/l pre kuka sud obj. 110 l s vývozom 1 x za 2 týždne ( 26 vývozov/rok)
22,44 €/rok t.j. 0,0170 €/l pre kuka sud obj. 110 l s vývozom 1 x mesačne ( 12 vývozov/rok)
90,00 €/rok t.j. 0,0129 €/l pre veľkoobjemový kontajner (VOK) obj. 7 m3 za 1 vývoz
§ 41
Vyrubenie a platenie poplatku

(1) Poplatok vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia s výnimkou platenia
vyrubeného poplatku určené správcom dane v splátkach. Ak poplatník využíva množstvový zber,
mesto poplatok nevyrubí rozhodnutím a platí poplatok spôsobom dohodnutým so správcom dane.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho , mesto vyrubí pomernú časť poplatku
rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.

- 10 (3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
(4) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy správcu dane, správca dane
určí poplatok podľa pomôcok.
(5) Poplatok sa platí naraz do výšky 30,00 € u fyzických osôb a 165,00 € u právnických osôb v
termíne do 30. apríla bežného roka. Ak celková ročná výška poplatku je viac ako 30,00 € u fyzických
osôb a 165,00 € u právnických osôb, správca stanoví platenie v dvoch splátkach v termínoch:
1. splátka do 30. apríla a 2. splátka do 31. augusta zdaňovacieho obdobia.
U správcov bytových domov je stanovené platenie poplatku mesačne alebo štvrťročne.
(6) Poplatok sa platí na účet mesta - správcu poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou
alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu vo Fiľakove najneskôr v lehote splatnosti, ktorá je
uvedená na rozhodnutí. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné
symboly podľa rozhodnutia.
(7) Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšku poplatku, upraví
mesto výšku poplatku.
§ 42
Zníženie poplatku
(1) Mesto Fiľakovo poplatok zníži o 50 % :
a) pre osoby staršie ako 70 rokov, ktoré dovŕšili vek v príslušnom roku vydania rozhodnutia
b) pre občanov mesta s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s
potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov
c) pre študentov denného štúdia, ktorí študujú mimo mesta Fiľakovo s výnimkou denne
dochádzajúcich, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský
rok resp. doklad o poskytnutí ubytovania ( internátny preukaz)
(2) Mesto Fiľakovo poplatok zníži o pomernú čiastku :
a) pre osoby zamestnané a ubytované v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Fiľakovo,
preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa,
b) osobám, ktoré sú zamestnané formou turnusovej práce, opatrovateľskej práce a pod.,
c) osobám vo výkone trestu, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o umiestnení v predmetnom
zariadení
d) osobám dlhodobo hospitalizovaným v zdravotníckych zariadeniach,
e) osobám, ktoré zmenia trvalý alebo prechodný pobyt,
f) preukazujúcim dokladom je odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu,
g) osobám, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú podnikateľskú činnosť, preukazujúcim
dokladom je rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti resp. zrušenie
prevádzky,
h) za osoby, ktoré zomrú na základe žiadosti pozostalej osoby s predložením úmrtného listu.
§ 43
Odpustenie poplatku
(1) Pre dlhodobo neprítomné osoby žijúce v zahraničí sa poplatok nevyrubí, preukazujúcim dokladom
je potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o návšteve školy, pracovné povolenie alebo potvrdenie
o povolení pobytu na území iného štátu, doklad o sobáši v zahraničí a pod.
(2) Pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré majú prechodné bydlisko mimo mesta Fiľakovo na území
SR sa poplatok nevyrubí, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci
alebo meste a súčasne potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálne odpady v mieste prechodného
pobytu.
(3) Pre deti, ktoré sa narodia v mesiaci december kalendárneho roka sa poplatok nevyrubí.
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Uplatnenie zníženia poplatku resp. odpustenia poplatku
(1) Nárok na zníženie poplatku resp. odpustenie poplatku podľa stavu platného k 1.1. bežného roka je
poplatník povinný preukázať do 31. januára bežného roka.
(2) V prípade, že poplatníkovi vznikne nárok na viac možností zníženia poplatku súčasne podľa tohto
VZN, priznáva sa iba jedna možnosť zníženia poplatku, finančne najvýhodnejšia pre poplatníka.
(3) Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné doklady s uvedením doby platnosti alebo
pôsobenia:
a) potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením zamestnávateľa
alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry,
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
d) potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
e) potvrdenie o návšteve školy mimo mesta súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
f) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu
g) potvrdenie o ústavnom liečení alebo hospitalizácii,
h) vo výnimočných prípadoch sa dá doklad nahradiť čestným prehlásením, ak nie je možné
predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu nemožnosti získať platné potvrdenie,
i) potvrdenie o zrušení živnosti, podnikania, prevádzky.
(4) Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti
poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
(5) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 45
Označenie platby miestnych daní a poplatku daňovníkom
(1) Daňovník je povinný označiť platbu miestnych daní a poplatku platobnými údajmi, ktoré uvedie
správca dane v rozhodnutí, ktorým vyrubí miestna daň a poplatok : číslo účtu správcu dane, kód
banky, variabilný symbol, konštantný symbol; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifický symbol
a správu pre správcu dane.
(2) Miestne dane a poplatok je možné uhradiť :
- bezhotovostne a to prevodom na účet správcu dane
- hotovostne v pokladni MsÚ alebo poštovou poukážkou typu U

§ 46
Zrušovacie ustanovenie
(1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 5/2011 o miestnych
daniach zo dňa 8. decembra 2011, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 8. decembra 2011 a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 2/2012 o dani za ubytovanie zo dňa 8. marca 2012.
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Účinnosť
(1) Toto nariadenie bolo prijaté uznesením č. 29 Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 6.12.2012.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

v.r.
..........................................
JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na
internetovej adrese mesta Fiľakovo v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov dňa 07.11.2012. 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 v počte : 0
Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a zverejnené na
internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa 6. decembra 2012.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : ...................

Príloha č. 1 k VZN č. 12/2012

Zásady vyhradenia parkovacích miest

Vyhradené parkovacie miesta a umiestnenie plachtovej garáže povoľuje mesto Fiľakovo na
základe podanej žiadosti podľa nasledovných podmienok:
1) Na vyhradených parkovacích miestach a pod plachtovými garážami je povolené
státie len držiteľom platných povolení. Označenie na motorovom vozidle musí byť totožné
s označením na vodorovnom a zvislom dopravnom značení, a označením na plachtovej
garáži.
2) Vyhradené parkovacie miesto pre žiadateľa povoľuje mesto Fiľakovo na základe
schváleného „Projektu na organizácie dopravy a rozmiestnenia dopravného značenia“
Okresným dopravným inšpektorátom v Lučenci na náklady žiadateľa.
3) Vyhradené parkovacie miesto musí byť označené príslušnou dopravnou značkou:
a) zvislou :
- IP 16 - parkovacie miesto s vyhradeným státím s dodatkovou tabuľkou na
označenie vyhradeného parkovacieho miesta s nápisom evidenčného čísla vozidla.
b) vodorovnou :
- V 10d parkovacie miesto s vyhradeným státím, prípadne iným vodorovným
dopravným značením a nápisom evidenčného čísla vozidla.
4) Vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
5) Žiadateľ zodpovedá za údržbu, čistotu, dopravné značenie a poriadok na vyhradenom
parkovacom mieste.
6) Občan je povinný každú zmenu údajov týkajúcich sa preukazu ZŤP, ZŤP-S a parkovací
preukaz nahlásiť mestu do 15 dní odo dňa keď ku zmene došlo. Mesto je za týmto účelom
oprávnené vyžiadať si preukázanie skutočností zakladajúcich nároku na vyhradené parkovacie
miesto a umiestnenie plachtovej garáže.
7) V prípade, že pominuli dôvody, ktoré viedli k vyhradeniu parkovacieho miesta a
umiestneniu plachtovej garáže občan stráca nárok na vyhradené parkovacie miesto a
umiestnenie plachtovej garáže.
8) Mesto Fiľakovo má právo neschváliť povolenie vyhradeného parkovacieho miesta alebo
umiestnenie plachtovej garáže pre osoby s parkovacím preukazom na území mesta Fiľakovo
pre občanov s
v miestach, kde je už počet schválených parkovacích miest
parkovacími preukazmi vyšší ako 5 % z celkového počtu parkovacích miest.

Príloha č. 2 k VZN č. 12/2012

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Názov ubytovacieho
zariadenia
Meno zodp.
osoby

Mesiac/rok
Adresa

Tel.

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

IČO

Číslo účtu

DIČ

1.

Ubytovaní celkom

2.

Z toho cudzinci celkom

3.

Počet prenocovaní celkom

4.

Z toho počet prenocovaní cudzincov celkom

5.

Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení

6.

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené

7.

Z riadku 1 – počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť

8.

Z riadku 3 – počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v danom
kalendárnom mesiaci (riadok 3 mínus riadok 6)

9.

Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom (riadok 8 x 0,35 eur)

eur

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne
a úplné.
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Číslo účtu správcu dane

2915596059 / 0200

KS

0308

Variabilný symbol

(

doplniť o mesiac napr.
1,2,3. )

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a vybratú daň uhraďte na vyššie uvedený účet
alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za
uplynulý kalendárny mesiac.
Vo Fiľakovo dňa

Vypracoval

dátum vyhotovenia

meno, priezvisko, funkcia
zodpovednej osoby

podpis a pečiatka

Príloha č. 3 k VZN č. 12/2012

OHLÁSENIE
vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa
podľa obchodného alebo živnostenského
registra
Adresa – ulica, číslo, PSČ
IČO
DIČ
Banka, v ktorej je vedený účet
prevádzkovateľa
Číslo účtu
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa – ulica, číslo, PSČ
Dátum začatia činnosti ubytovacieho
zariadenia
Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho
zariadenia
Ubytovacia kapacita
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby
Číslo telefónu
* Nehodiace sa preškrtnite

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.

Vo Fiľakove .........................

.......................................................
podpis zodpovednej osoby
a pečiatka

