
MESTO FIĽAKOVO
Mestský úrad 

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Atillom Agócsom a v zastúpení osoby 
spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v 
súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v 
znení neskorších zmien a doplnkov

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť 
dotknuté, že v lehote

od 27. marca 2019 do 27. apríla 2019

sa môžu oboznámiť s „Územným plánom mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok č.ll“ do ktorého je 
možné nahliadnuť na mestskom úrade - v kancelárii č. 6, so sídlom Radničná 25, 986 01 Fiľakovo v 
budove Mestského úradu, v úradných hodinách. Textová a grafická časť dokumentácie bude 
zverejnená na intemetovej stránke mesta Fiľakovo /www.filakovo.sk/, v sekcii - samospráva - 
strategické dokumenty - územný plán mesta.

V súlade s § 22 ods. 1 až 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
v znení neskorších zmien a doplnkov, verejnosť je oprávnená podať pripomienky k „Územnému 
plánu mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok č.ll“ do 30 dní odo dňa oznámenia a dotknuté obce, 
dotknutý samosprávny kraj a orgány štátnej správy môžu oznámiť svoje stanoviská k návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené.

Ak sa dotknuté orgány a verejnosť nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá 
pripomienky k „Územnému plánu mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok Lll“.

Mgŕľ Attila Agócs PhD. 
primátor mesta

Vo Fiľakove 27.3.2019

Vyvesené dňa: 27.3.2019

Zvesené dňa:

Ing. arch. Ján Baran 
registračné číslo 326, 
odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí 
podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
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