
 
                                                                                                   NÁVRH 
  
     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 FIĽAKOVO 

č. 4/2017, 
KTORÝM SA MENÍ VZN č. VZN č. 12/2012 O MIESTNYCH DANIACH A  MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V ZNENÍ  

 VZN č. 12/2016   
 
 

1. §44 vrátane nadpisu znie : 
„§ 44 

Uplatnenie zníženia poplatku resp. odpustenia poplatku 
 
(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti ustanovených v tomto VZN.  
 
(2) Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie 
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré mesto určilo 
týmto všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 
sa nezdržiaval na území obce. 
 
(3) 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. 
 
(4) 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. 

 
 (5) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím“.  
 

2. Toto nariadenie bolo prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 
............2017   pod č. .../2017.  
 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018. 
 
 
 
          v.r.  
                                                                                            Mgr. Attila Agócs, PhD 
                                                                                               primátor mesta 
 
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.10.2017 
Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte : ..... 
Vyhlásené : ...............  


