
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. 6/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach územného plánu 
mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č. 5 

 

 
Záväzná časť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo o záväzných častiach 
územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení sa dopĺňa podľa Zmeny 
a doplnku č. 5 takto: 
 

 
Článok 5 

Funkčné usporiadanie územia mesta 
Mestská štvrť 7 

Riešené územie pre zmenu a doplnok funkčného využívania územia spadá do mestskej štvrte 
7 -  Juh mesta Fiľakovo. 

Zmena a doplnok č. 5 funkčného využitia územia je pre  

- účelové vybavenie zmenou funkcie pre dopravnú automobilovú a technickú vybavenosť 
/DT/ na funkčné využitie pre účelovú vybavenosť /ÚV/ v lokalite 1.  

- bývanie rieši zmenou funkcie zmiešaného mestského /ZM/, pre funkciu výroby drobnej 
/VD/ a plochy pre parkovanie /P/ na funkčné využitie územia pre bývanie čisté /BČ/ - lokalita 
2. 

 

Zmena a doplnok č. 5 je dokumentovaná  

v grafickej časti: 

� pre priestorové a funkčné využívanie územia v náložke č. 5 

� pre verejné technické vybavenie územia v náložke č. 7 a č. 8 

v textovej časti: 

� v návrhu záväznej časti. 

 

Záverečné stanovisko 
 

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo 
Fiľakove na svojom zasadnutí dňa 05.03.2012 uznesením MsZ č. 12 pod B/7). 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012. 
 

v. r. 
JUDr. Jaromír Kaličiak 
     primátor mesta 

Návrh vyvesený: 17.02.2012 
Schválené VZN: 05.03.2012 
Schválené VZN vyvesené dňa: 06.03.2012 
Nadobúda účinnosť: 01.04.2012 


