
Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov 

 
v y d á v a 

 
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO 

Č. 1/2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach Územného plánu 

mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa Zmien a doplnkov č. 6 
 

 
 

 

V záväznej časti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo o záväzných častiach 
Územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení je doplnenie podľa Zmien 
a doplnkov č. 6 takto: 
 

ČASŤ DRUHÁ 
Záväzné regulatívy 

 
Článok 8 

Priestorové usporiadanie 
 

1.a) 

Vymedzenie hranice centrálnej mestskej zóny (CMZ) sa navrhuje pozdĺž železničnej trate od 
kríženia ul. Továrenskej so železnicou južným smerom cez mestský park po uliciach 
Záhradnícka, Sládkovičova, Hollého, Biskupická, Mládežnícka, pozdĺž Domu kultúry 
a bytových domov k ul. Vajanského, Trhová k Mestskému úradu na ul. Baštová a Továrenská. 

 

 

ČASŤ TRETIA 

Plochy pre verejnoprospešné stavby 
 

Článok 11 

 

2.a) 

Zoznam novo navrhovaných verejnoprospešných stavieb v prílohe č.1 sa dopĺňa o budovu 
Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo spolu s Námestím slobody. 

 

  

 

 

 

 

 



V textovej časti:   

 

v bode č.7 Záväzná časť, 7.1.1 Priestorové usporiadanie k.ú. mesta sa dopĺňa: 

mestská štvrť 1 - Vymedzenie hranice centrálnej mestskej zóny (CMZ) sa navrhuje pozdĺž 
železničnej trate od kríženia ul. Továrenskej so železnicou južným smerom cez mestský park 
po uliciach Záhradnícka, Sládkovičova, Hollého, Biskupická, Mládežnícka, pozdĺž Domu 
kultúry a bytových domov k ul. Vajanského, Trhová k Mestskému úradu na ul. Baštová 
a Továrenská, 

 

v bode č. 7.3 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického 
vybavenia územia sa dopĺňa: 
Rozsah povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany, ako súčasť povinného vybavenia 
územia riešiť v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov, 
 

v bode 7.9 Plochy na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie 
Plochy na verejnoprospešné stavby 
Pre vybavenosť sa upraví 

• rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo spolu s Námestím slobody, 
 

v bode 7.11 Zoznam verejnoprospešných stavieb 

• pre občiansku vybavenosť sa doplní 

10. rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo spolu s Námestím slobody. 

 

 

V grafickej časti: 

 

Vo výkrese č. 5 Funkčné využitie územia s regulatívmi s výnimkou značenia funkcií 
objektov a plôch vybavenosti, ktoré sú smerné                                            M 1 : 5 000 

 

Vo výkrese č. 9 Návrh verejnoprospešných stavieb                                M 1 : 5 000 

 
 
 
 
                                                                                                  JUDr. Jaromír Kaličiak 
                                                                                                         primátor mesta  
 
 
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO Č. 1/2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach Územného plánu mesta 
Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa Zmien a doplnkov č. 6 
 
Vyvesené bolo dňa 13.02.2014 
Schválené bolo dňa 27.02.2014 
Účinné dňom 15.03.2014 


