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Prehľad predpisov, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré 
upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu 
k mestu: 
Mesto koná a rozhoduje najmä v zmysle týchto predpisov: 
A. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 
B. Štatút mesta Fiľakovo 
C. Všetky platné všeobecne záväzné nariadenia mesta:  

1. VZN mesta Fiľakovo o predaji bytov a nebytových priestorov zo 7.9. 1995 v znení 
VZN dodatkov zo dňa  22.02.1996,27.06.1996,25.09.1997,26.2.1998,1.7.1999, 3.10. 
2001 a 10.12. 2004 

2. VZN mesta Fiľakovo o postupe pri vypratávaní protiprávne obsadených bytov vo 
vlastníctve mesta Fiľakovo zo dňa 2. 11. 1995 

3. VZN mesta Fiľakovo o podmienkach prevádzkovania obchodných živností a živností 
poskytujúcich služby na území mesta Fiľakovo zo dňa10.9.1996 v znení dodatku zo 
dňa 21.12.2000 

4. VZN mesta Fiľakovo o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou mesta Fiľakovo 
zo dňa 04.03.1999, v znení dodatkov zo dňa 28.6.2000 a 3.7.2003 

5. VZN mesta Fiľakovo – Trhový poriadok príležitostného trhu Domu kultúry z.p.o. 
Fiľakovo zo 04.3.1999 v znení dodatku zo dňa  4.11.1999 

6. VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach Územného plánu mesta Fiľakovo zo dňa 
25. 2. 2000, v znení dodatkov zo dňa 17.4.2008,11.12.2008 a 25.2.2010 

7. VZN mesta Fiľakovo o postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní petícií 
v podmienkach mesta Fiľakovo zo dňa 28.6.2000 

8. VZN mesta Fiľakovo o postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností 
v podmienkach mesta Fiľakovo zo dňa 28.6.2000 

9. VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov zo dňa 
28.11.2002 

10. VZN mesta Fiľakovo o predaji a používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta 
Fiľakovo zo dňa 13.11.2003 

11. VZN mesta, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Fiľakovo zo dňa 1. 7. 2005 
12. VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa určujú školské obvody ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Fiľakovo zo dňa 3.11.2005, v znení dodatku zo dňa 11.12.2008 
13. VZN mesta Fiľakovo o separovanom zbere domového odpadu zo dňa 15.12.2005 
14. VZN mesta Fiľakovo o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta 

Fiľakovo zo dňa 26.4.2006 
15. VZN mesta Fiľakovo o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov 

alebo iných nosičov informácií zo dňa 7.9. 2006 
16. VZN mesta Fiľakovo o pohrebníctve zo dňa 23.11.2006 
17. VZN mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkarní a o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času     zo dňa 26.4.2007 
18. VZN mesta Fiľakovo  o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo zo 4. 
9. 2008 v znení dodatkov zo dňa 6.11.2008, 
26.2.2009,30.4.2009,17.12.2009,24.6.2010,22.9.2011 a 23.6.2011 
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19. VZN mesta Fiľakovo o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 
(fyzickým osobám podnikateľom), ktoré majú sídlo (trvalý pobyt) na území mesta a 
vykonávajú všeobecne prospešné služby, alebo na všeobecno- prospešné alebo 
verejnoprospešné účely (na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti)  
 zo dňa 6. 11. 2008 

20. VZN mesta Fiľakovo o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky zo dňa 6. 11. 2008 

21. VZN mesta o dani z nehnuteľnosti na rok 2009 zo dňa 11.12.2008 
22. VZN mesta Fiľakovo o názvoch ulíc a verejných priestranstiev  zo dňa 26.2.2009 
23. VZN mesta Fiľakovo o organizovaní telovýchovných, športových a turistických 

podujatí zo dňa 26.2.2009 
24. VZN mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby z 25.6.2009, v znení dodatkov zo dňa 3.9.2009, 
17.12.2009,25.2.2010,24.6.2010,16.9.2010 a20.1.2011 

25. VZN mesta Fiľakovo o správe, údržbe, čistení a oprave a rekonštrukcii miestnych 
a účelových komunikácií na území mesta Fiľakovo zo dňa 5.11.2009 

26. VZN mesta Fiľakovo o výške dotácie na prevádzku a mzdu na žiaka na rok 2010 zo 
dňa 17.12.2009 

27. VZN mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Fiľakovo zo dňa 25.2.2010 

28. VZN mesta Fiľakovo o ochrane nefajčiarov zo dňa 24.6.2010, 11.11.2010 
29. VZN  mesta Fiľakovo o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov zo dňa 

24.6.2010 
30. VZN mesta Fiľakovo o podmienkach držania psov zo dňa 24.6.2010 
31. Štatút mesta Fiľakovo zo dňa 16.9.2010 
32. VZN mesta Fiľakovo o používaní erbu mesta zo dňa 16.9.2010 
33. VZN mesta o miestnom referende zo dňa 16.9.2010 
34. VZN mesta o dani z nehnuteľnosti zo dňa 8. 12.2011 
35. VZN mesta Fiľakovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady zo dňa 8.12.2011 
36. VZN mesta o miestnych daniach zo dňa 8.12.2011 
37. VZN mesta Fiľakovo o  predaji výrobkov  a poskytovaní služieb na trhových miestach 

na území mesta Fiľakovo zo dňa 8.12.2011 
38. VZN mesta Fiľakovo - Trhový poriadok pre trhové miesto na ulici Trhovej zo dňa 

8.12.2011 
39. VZN mesta Fiľakovo - Trhový poriadok pre trhové miesto na námestí Slobody zo dňa 

8.12.2011 
40. VZN mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní 

verejného poriadku na území mesta Fiľakovo zo dňa 8.12. 2011 
41. VZN mesta Fiľakovo o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) 

proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnej 
činnosti 

D. Predpisy, v zmysle ktorých rozhoduje oddelenie vnútornej správy MsÚ: 
a)  Referát evidencie obyvateľstva : 
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- zákon č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení 
jeho neskorších predpisov 

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších predpisov 
b) Referát sociálnych vecí : 
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov 
c) Referát ZPOZ : 
- zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení jeho neskorších 

predpisov 
- zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov 
d) Referát matriky : 
- zákon č. 36/2005 Z. z zákon o rodine v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 154/1994 Z. z. zákon o matrikách v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov v znení jeho neskorších 

predpisov 
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 418/2002 Z. z. o registri trestov v znení jeho neskorších predpisov 
 -   vyhláška č. 302/1994 Z. z. , ktorým sa vykonávajú niektoré ust. zákona o matrikách  

       -  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov 
e) Priestupková komisia: 
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  
- zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane  nefajčiarov  
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov 
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších predpisov 
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov 

E. Predpisy, v zmysle ktorých rozhoduje oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja 
MsÚ: 

Povoľovanie reklamných zariadení: 
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

jeho noviel a neskorších predpisov 
- vyhláška  MŽP SR  č.453/2000 Z. z.  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona vo veci povolenia informačných, reklamných a propagačných zariadení. 
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení  
- zákon č. 147/2001 Z. z.  o reklame 
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a neskorších predpisov 

Povolenie rozkopávky, uzávierky obchádzky (zvláštne užívanie miestnej komunikácie): 
- zákon NR SR č. 534/2003 Z.  z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy 

a pozemných komunikácii a o doplnení niektorých zákonov 
- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov 
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení  
- vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a neskorších predpisov 

Rozhodnutie o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla: 



4 
 

- vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných  
verejných priestranstiev 

Na úseku ochrany prírody a krajiny: 

- zákon NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
 predpisov (ďalej len zákon) 

- zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších  predpisov, 

- zákon č 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom 
 prostredí, 

- zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
- zákon 525/2003 o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 

doplnení  niektorých zákonov  
Na úseku ochrany ovzdušia 

- plní úlohy podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších 
 predpisov, 

- zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
(zákon o ovzduší)   

- Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a 
všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o 
kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu 
emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 137/2010 Z..z o ovzduší 

Na úseku odpadového hospodárstva: 

- Vyhláška 283/2001 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v 
 znení neskorších predpisov 

- Zákon 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov 

Na úseku ochrany pred povodňami: 
- zákon NR SR č. 7/2010 Z .z. o ochrane pred povodňami  
- vyhlášky 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových 

plánov  a postup ich schvaľovania  
Na úseku stratégie rozvoja mesta: 

- zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
- zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
- zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a doplnenie 

zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov 
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Pri výkone činnosti Mesta Fiľakovo ako stavebného úradu sa používajú tieto predpisy:   
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- zákon č. 50/1976 Zb. – o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, 

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona,  

- zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov zákon č. 152/1998 Z. z.  o sťažnostiach, 

- zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 
- zákon č. 9/2010 o sťažnostiach, 
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
F. Predpisy, v zmysle ktorých rozhoduje oddelenie ekonomiky a majetku mesta: 

- 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v v znení neskorších predpisov 
- 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
- 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov 
- 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
- 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
- 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
- 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
- 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov 
- 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
- 162/1995 Z. z. – katastrálny zákon v znení neskorších predpisov 
- 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších 

predpisov 
- 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  
- 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
- 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov 
- 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov 
- 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
- 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

v znení neskorších predpisov 
- 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov 
- 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 
- 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov 

G. Predpisy, v zmysle ktorých rozhoduje oddelenie školstva, kultúry a športu: 
- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z.z. 
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 


