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V KeŽrnaľku25'5.202
Podl'a rozdel'ovníka

oZNÁMENIE
pľerokovaní návrhu
Zmien a doplnkov č.2512021 Územného plánu mesta Kežmarok
o zveľejnení a

Mesto Kežmarok, ako obstarávatel' Zmien a doplnkov č.25l2ozl Územného plánu
s
ods.l zákona č. 50176 Zb' v znení neskoľších

mesta Kežmarok , týmto v súlade
$ 22
pľedpisov oznamuje zverejnenie návľhu

,,Zmien a doplnkov č.2512021
Územného plánu mesta Kežmarok "
Mesto KeŽmarok má spracovaný územný plán ŕIJPN_O KeŽmarok' ARKONA aľchitektonický ateliér Košice. júl 2000/' ktory bol schválený Mestslaým zastupitel'stvom
26'|l.2002 č.uzn. |3512002. Zénäzná časťbola vyhlásená VZN č. 3/2002 .
Na základe aktuálnych ciel'ov azámerov mesta v izemí vznikla potreba spľacovania zmien
a doplnkov územnéhoplánu mesta v ľozsahu podl'a predloŽeného návrhu zmien a doplnkov.
Zmeny a doplnky č.25l202l vypracoval Ing. arch. Mar'tin Baloga, PhD., autorizovaný
architekt č. osv. *2090 AA*
obstarávanie zabezpečuje Ing' Eva Kelbelová , odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP
a UPD obcí, č. osv. 238' súčasnéč.42l .
Návľh je zveľejnený na úradnej tabuli mesta Kežmarok a internetovej stľánke mesta
www. kezmaľok.sk od 25.5.202l po dobu 30 dní, kedy je ho možnépľipomienkovať. Do
podkladov je moŽné nahliadnuť na Mestskom úrade v Kežmarku , oddelení rozvoja mesta
a výstavby na ulici Dr. Alexandra 30 v Kežmarku.
'
Verejné prerokovanie návrhu s dotknutými oľgánmi štátnej správy a správcami verejného
technického a dopravného vybavenia územia sa uskutoční dňa

16.6.2021/ streda

/ o 10.00

v zasadačke Mestského úľaduv Kežmaľku na

hod.

ulici Hlavné námestie

č. 1 v Kežmaľku.

Verejné prerokovanie návrhu s veľejnosťou. ýzickými a právnickými osobamipôsobiacimi na
uzemí mesta a občanmi mesta sa uskutočnídňa

16.6.2021/ streda

/ o 15.00 hod.

v mestskom kine v objekte Reduty, na ulici Hlavné námestie č.3 v Kežmaľku .

Mesto Kežmarok týmto oznamuje v súlade s $ 22 ods.l zákona č. 50176 Zb'
O územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon l v znení neskoľšíchpredpisov
zverejnenie návľhu Zmien a doplnkov č.25l202l Uzemného plánu mesta Kežmaľok
asúčasnevsúlade s $ 22 ods. l,2 a3 stavebného zákona upovedomuje opľeľokovaní
návľhu samospľávny kraj, dotknuté obce, dotknuté oľgány štátnej spľávy, spľávcov

veľejnéhodopľavného a technického vybavenia územia, občanov mesta, ffzické
a pľávnické osoby pôsobiace na územímesta a veľejnost'.

V súlade s $ 22 odst' l stavebného zétkonaje verejnosť oprávnená podať náInietky a
pľipomienky k pľedloŽenému návľhu do 30 dní odo dňa oznámenia pľerokovania návľhu.
V súlade s $22 ods.5 stavebného zákona samosprávny kraj, dotknuté obce a dotknuté
orgány štátnej spľávy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu zmeny do 30 dní odo
dňa upovedomenia. Ak sa doŽiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote' predpokladá sa, Že
k návrhu nemá pľipomienky.
Ak v uvedených lehotách nebudú mestu KeŽmaľok oznámené stanoviská a
pripomienky veľejnosti, občanov, fpických a právnických osôb pôsobiacich naúzemímesta
a správcov verejného dopravného a technického vybavenia, bude mať mesto KeŽmarok za to,
Že k predloŽenému návrhu nemajú pripomienky.

PhDr. Mgľ. Ján Feľenčák,MBA
primátor mesta

Doľučísa :
l. okľesný úrad, Odbor ýstavby a bytovej politiky, Nárnestie mieru 3, 080 0l Prešov
2. Ing. arch. Martin Baloga, PhD.' Srobárova2680l45,058 0l Poprad
3. Prešovslcý samosprávny kraj, Námestie mieru 2,080 0l Prešov
4' Ministeľstvo obrany Slovenskej republiky, 8l l 00 Bratislava-Staré Mesto' Kutuzovova 8
5. okľesný úľadKeŽmarok, odbor kízovéhoľiadenia , Dr. Alexandľa 60, 060 0l KeŽmarok
6. oU KeŽmarok, odbor starostlivosti o ZP KeŽmaľok, Huncovská l, 060 0l Kežmarok _ orgán
odpadového hospodárstva' ŠVS,ŠSovzdušia, posúdenie vplyvov na ŽP
7. okľesný úrad' odbor pozenrkoý a lesný, Dľ. Alexandra 60 , 060 01 Kežmarok
8. okľesný úľad,odboľ cestnej dopravy a pozemných komunikácií, DR. Alexandra 60 '

9.

KeŽmarok

okľesný úrad, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 0l Prešov

l0. oR HaZZ , Huncovská 37 ,060 0l KeŽmarok

l. okresný úľad,odboľ starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 2, 080 0l Pľešov- ochľana prírody
l2. Podtatľanská vodáľenská spoločnost', a.s. Hraničná 662l17, 058 89 Poprad
l3. Podtatľanská vodáľenská pľevádzková spoločnosť,a.s. Hraničná 662l17, 058 89 Poprad
l4. Regionálny úrad verejného zdľavotníctva,Zdravotnícka 3, 058 0l Popľad
ĺ 5. Regionálna veterinárna a potľavinová správa , Paľtizánska 83, 058 0l Popľad
l6. Uľad pľáce. sociálnych vecí a ľodiny. Dr. Alexandľa 60' KeŽmaľok
l7. Východoslovenská distribučná. a.s. ,Mlynská3l.042 9l Košice
l8. Slovak Telekom, a.s', Bajkalská 28, 8l7 62 Bratislava
l9. KPU Pľešov, Hlavná l l4' 080 0l Prešov
20. SPP Distribúcia, M|ynské nivy 44la,825 l l Bratislava 26
2l. Slovenshý vodohospodársky podnik š.p., PD a P, Levočská 852,058 01 Poprad
22'Správaaúdržba ciest PSK, Jesenná l4' 080 05 Prešov
23. Hydromeliorácie š.p.' Vrakunská29,825 63 Bľatislava 2l l
24' Slovenská správa ciest, Miletičova l9, 826 l9 Bratislava
25. Slovenská správa ciest, IV a SC' Kasáľenské námestie 4,040 0l Košice
26. Zeleznice SR, Klemensova 8, 813 6l Bratislava
l

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
31'
38.
39.
40.

Pol'nohospodárske družstvo podielnikov' Nad trat'ou l 060
'
Slovenshý pozemkoý fond, Búdková36,8l7 15 Bratislava
Mesto Spišská Belá, 059 0l

obec Ľubica ,059

Kežmaľok

71

Obec Huncovce. 05992
obec Malý Slavkov, 060

obec
obec
obec
obec

0l

01

Mlynčeky, 059']6

Stráne pod Tatrami, 059 76
Rakúsy, 059'76

KrížováVes,059 0l
HG data s.r.o, 059 55 Žďiar 473
Slovanet, a. s.,82l 09 Bratislava,Záhradnícka l5l
Ing. Rastislav DŽadoň, K.Kuzmányho 181714,059 7l Ľubica
Mgr. PavolMikulášik,Seveľná 148016,060 0l Kežmarok
41 . Fyzické a právnické osoby pôsobiace na územímesta prostredníctvo nrests(ých médií

Toto oznámenie a pozvánka budú zveľejnené na web stránke a úľadnejtabuli mesta KeŽmarok po
dobu 30 dní od r1rvesenia. Fyzichým a pľávniclqým osobám pôsobiacim nauzemí mesta KeŽmarok
sa pozvánka doručuje verejnou vyhĺáškou.
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