
Dôvodová správa k VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 12/2016 

 

     VZN č. 12/2016 bolo schválené uznesením č. 113/2016 Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 

15.12.2016.  Týmto nariadením bola daná možnosť poplatníkom mesta uplatniť svoj nárok na zníženie 

alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady u správcu poplatku od 1.1.2017 namiesto lehoty  

do 31. januára bežného roka do termínu 31. marca bežného roka. 

     Finančné riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici v rámci odvolacích konaní týkajúcich sa poplatníkov, ktorí 

požiadali o zníženie resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady až po uplynutí termínu 31.3.2017, 

poukázalo na to, že nariadením mesta bola určená lehota na uplatnenie nároku na zníženie resp. 

odpustenie poplatku nad rámec splnomocňujúceho ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov.  

     Štátny orgán uviedol, že nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku má poplatník zo zákona a ten 

mu nezaniká ani uplynutím prípadnej lehoty, ktorú mesto určilo nad rámec zákona. Poplatník je 

oprávnený uplatniť si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr v lehote podľa § 69 ods. 

1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, t.j. až do uplynutia piatich rokov od konca roku, v ktorom vznikla jeho 

daňová povinnosť. 

     Z dôvodu lepšej prehľadnosti a formálno-právneho zjednotenia znenia predmetu úpravy sa 

navrhuje novelizovať celý § 44 VZN č. 12/2012. 

      

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

schvaľuje 

VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 12/2016. 

 

 

Vo Fiľakove, dňa 25.10.2017      

 

 

 

       

                                                                                                                   Ing. Zoltán Varga 

                                                                                                                  vedúci odd. EaMM 

 


