
„ Návrh “ 

 

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 28. júna 2018  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 2/2018, ktorým sa 

mení  VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 

 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.  8/2016 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 zo dňa 29.06.2016 sa mení a dopĺňa nasledovne :    

 

 

   Znenie § 1 je nasledovné : 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky státia 

vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v  meste Fiľakovo. 

 

2) Na účel tohto VZN sa vymedzujú nasledovné pojmy: 

a) miestna a účelová komunikácia je všeobecne prístupná a užívaná ulica s výnimkou tých, 

ktorým prechádzajú štátne cesty, je určená na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov 

a chodcov v miestnej doprave, 

b) vozidlo zahrňuje všetky vozidlá poháňané vlastným motorom, prípadne k nemu 

pripojené nemotorové vozidlo (príves, náves), ďalej nemotorové vozidlo, 

c) základné rozdelenie vozidiel je určené prílohou č. 1. k zákonu č. 725/2004 Z. z.  (o 

podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) zatrieďujú vozidlá do 11 základných kategórií a to 

nasledovne: 

Kategória L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky, 

Kategória M – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na  

prepravu osôb, 

Kategória N – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na 

prepravu nákladov, 

Kategória O – prípojné vozidlá, 

Kategória T – kolesové traktory, 

Kategória C – pásové traktory, 



Kategória R – prípojné vozidlá traktorov, 

Kategória S – traktormi ťahané vymeniteľné stroje, 

Kategória P – pracovné stroje, 

Kategória LS – snežné skútre, 

Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií. 

Každá základná kategória vozidiel sa ďalej rozdeľuje do podkategórií (podľa obsahu 

motora, jeho výkonu a nosnosti motorového vozidla). 

d) parkovanie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu 

nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu), 

e) odstavením  umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa 

nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska prípadne v sídle 

prevádzkovateľa), 

f) zastavením – uvedenia vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené 

nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie 

alebo zloženie nákladu, 

g) státím – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, 

h) držiteľom vozidla je fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo 

právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch je 

držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom. 

 

Znenie § 10, bod 6 je nasledovné : 

 

  Od úhrady za dočasné parkovanie sú oslobodení držitelia všetkých druhov Janského plakety. 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa : 28.06.2018 

 

VZN bolo vyvesené dňa  28.06.2018 

 

Dátum účinnosti VZN  :  01.08.2018 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                    primátor mesta 

 


