
     Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v súlade s ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO 
č. 13/2015, 

KTORÝM SA MENÍ VZN č. 12/2012 O MIESTNYCH DANIACH A  MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPA DY   

 
 
 

1. V §35 odsek 1 znie : 
 

„1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od 
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu“.  
 

 
2. V §40 ods. 1 sa za slová „paušálny poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“. 

 
3. §40 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie : 

„8. Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa ustanovuje vo výške 
0,015 eura za 1 kg odpadu ( 15,00 €/t ) bez obsahu škodlivín.“ 

 
4. V §41 ods. 1 sa za slovo „Poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“. 

 
5. V §41 ods. 5 sa za slovo „Poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“. 

 
6. V §41 ods. 6 sa za slovo „Poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“. 

 
7. §41 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie : 

„8. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom 
dvore správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi mesta, o čom sa poplatníkovi následne 
vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí len vtedy, 
keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto mestom určené, pričom sa poplatok platí za 
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.“ 

 
8. Toto nariadenie bolo prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 10.12.2015             

pod č. 125.  
 

9. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        v.r. 
                                                                                            Mgr. Attila Agócs, PhD 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.11.2015 
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