VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Fiľakovo č. 81 zo dňa 26.02.2009
o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa § 2b ods. 1, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona
SNR č. 169/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov, plne rešpektujúc
ďalšie platné právne predpisy, uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení :
§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ nariadenie “ alebo „ VZN “ ) určuje
názvy ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev v meste Fiľakovo na ľahšiu a presnejšiu
orientáciu v meste a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia
určitého subjektu alebo osoby.
(2) Toto nariadenie tiež určuje zásady používania názvov ulíc a verejných priestranstiev
v záujme ich správnej aplikácie v praxi a aj ochrany kultúrnej a historickej hodnoty, ktoré
názvy často nesú, alebo patričnej úcty významnej osobnosti, podľa ktorej je názov určený.
(3) Názvy ulíc a verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie v meste a majú
prispieť k lepšej orientácii obyvateľov, turistov a iných návštevníkov mesta.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
(2) Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti mesta,
verejne prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.
(3) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území
mesta spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
(4) Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí podľa
osobitnej evidencie.
(5) Orientačné číslo je číslo na označenie každého samostatného vlastného vchodu. Ak
má stavba viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
§3
Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev mesta a zásady ich používania
(1) V prílohe č. 1 ), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú v abecednom
poradí určené názvy ulíc a námestí v meste Fiľakovo.
(2) Názov ulice alebo námestia sa píše v znení ako je uvedené v tomto nariadení. Ako
súčasť označenia nie je potrebné písať slovo „ ulica resp. námestie “.
(3) Pri písaní úplnej adresy sa má používať názov ulice v spojení so súpisným číslom
lomene orientačným číslom stavby, napr. „ Hlavná 630/6 “.
§4
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
(1) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu 1)
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) Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb

(2) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu ( ďalej len
„ budova “ ), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu mesta a na
budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou
tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.
(3) Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa
používa plný neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 ) tohto nariadenia.
(4) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny
upravuje osobitný zákon.1)
(5) Názvy ulíc v jazyku národnostnej menšiny sa uvádzajú spravidla na jednej
orientačnej tabuli pod názvom ulice v štátnom jazyku; to platí aj o označovaní ulíc ďalšími
orientačnými údajmi v jazyku národnostnej menšiny.
(6) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na :
a ) históriu mesta,
b ) významné nežijúce osoby,
c ) veci,
d ) významných rodákov
(7) Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce
mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
vzhľadom na históriu mesta.
(8) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na
vlastné náklady.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom
prerokovaní s odborníkmi a obyvateľmi mesta, citlivo a rozvážne a iba nariadením alebo
zmenou alebo dodatkom k tomuto nariadeniu.
(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove dňa 26.02.2009
a účinnosť nadobúda 01.03.2009.

Jozef Agócs
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 12.02.2009
Zvesené dňa : 27.02.2009
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) zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostních menšín v platnom znení
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Zoznam ulíc v meste Fiľakovo
1. 1. mája
2. 29. augusta
3. Baštová
4. B. Bartóka
5. Bernolákova
6. Biskupická
7. B. Němcovej
8. B.S.Timravy
9. Čajkovského
10. Československej armády
11. Daxnerova
12. Družstevná
13. Egreš
14. Farská lúka
15. Fialková
16. Gemerská
17. Gorkého
18. Hlavná
19. Hollého
20. Hviezdoslavova
21. I. Madácha
22. Jána Bottu
23. Jánošíkova
24. Jesenského
25. Jilemnického
26. J. Kalinčiaka
27. J. Kráľa
28. Jókaiho
29. Kalajová
30. Kpt. Nálepku
31. Kukučínova
32. Kvetná
33. L.N. Tolstého
34. Lučenská
35. Malá
36. Malocintorínska
37. Mládežnícka
38. Mlynská
39. Mocsáryho
40. Moyzesova
41. Obrancov mieru
42. Odborárska
43. Parková

Május 1. utca
Augusztus 29. utca
Bástya utca
Bartók Béla utca
Bernolák utca
Püspöki út
B. Němcová utca
B.S.Timrava utca
Csajkovszkij utca
Csehszlovák Hadsereg útja
Daxner utca
Szövetkezeti út
Egres
Paprét
Ibolya utca
Gömöri utca
Gorkij utca
Fő utca
Hollý utca
Hviezdoslav utca
Madách Imre utca
Ján Botto utca
Jánošík utca
Jesenský utca
Jilemnický utca
J. Kalinčiak utca
J. Kráľ utca
Jókai utca
Kalajvölgy
Nálepka utca
Kukučín utca
Virág utca
L.Ny. Tolsztoj utca
Losonci út
Kis utca
Kistemetői utca
Ifjúság utca
Malom utca
Mocsáry utca
Moyzes utca
Békevédők útja
Szakszervezetek útja
Park utca
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44. Partizánska
45. Podhradská
46. Poľná
47. Puškinova
48. Radničná
49. Rázusova
50. Ružová
51. Sládkovičova
52. Smetanova
53. SNP
54. Šávoľská cesta
55. Školská
56. Športová
57. Štúrova
58. Švermova
59. Tajovského
60. Tehelná
61. Tichá
62. Továrenská
63. Trhová
64. Tulipánová
65. Úzka
66. Vajanského
67. Viničná
68. Záhradnícka
69. Železničná

Partizán utca
Várfelső utca
Mező utca
Puskin utca
Városháza utca
Rázus utca
Rózsa utca
Sládkovič utca
Smetana utca
Sznf utca
Sávolyi út
Iskola utca
Sport utca
Štúr utca
Šverma utca
Tajovský utca
Téglagyári út
Csendes utca
Gyári út
Piac utca
Tulipán utca
Szűk utca
Vajanský utca
Szőlőhegy utca
Kertész utca
Vasúti utca

Námestia :
1. Koháryho námestie
2. Námestie slobody
3. Námestie padlých hrdinov

Koháry tér
Szabadság tér
Hősök tere

