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POZVAI{KA
Oznámenie o zveľejnení a preľokovaní upraveného návľhu
Zmien a doplnkov č.25/202l Územného plánu mesta Kežmaľok
a pozvanie na veľejnépreľokovanie

Mesto KeŽtnaľok. ako obstarávatel' Znlien a doplnkov č.25l202l Uzentného plánlt tnesta
KeŽmaľok . ýnlto v sťtlade s $ 22 ods.l zákona č. 50176 Zb. v znení neskoľšíchpredpisov / stavebný
zákon l oznarrruje zveľejrrenie upľavenéhonávrhu

,,Zmien a doplnkov č.25/202l
Územného plánu mesta Kežmaľok"
Mesto KeŽmarok má spľacovaný úzenlný plán 1'UPN rĺesta Kežnrarok, ARKONA

_

aľchitektonický atelieľ Košice, júl 2000)' ktoný bol schválený Mestskýnr zastupitel'stvom 26.l l'2002 č.
uzn. l35/2002. Záväzná čast' bola vyhlásená VZN č. 312002. Uzenlný plán nlesta bol následne nlenený
a dopĺňaný 21zn'lenami a doplnkanri.
Na základe ciel'ov a zánleľov tnesta v územír,znikla v roku 2021 potreba Spľacoval1ia Zmien
a doplnkov č.25l202l Úzenlneho plánu nlesta KeŽlnarok . Tento návľh bol prerokovanÝ s clotknutýnri
oľgánmi štátnej spľávy, samosprávy-' s občantni. veľejnost'ott a spľávcanli dopľavrlé|ro atechnickélro
v.vbavenia Ĺlzemia dňa l6.6.202l. Na základe výsledku pľerokovania avznesených pripomienok
s ciel'om maximálnelro možlrélro akceptovania vznesenýclt pripolnienok predovšetkyln Zo strany

občanov ,boli v pľipomienkovanýclr lokalitách vypracované odborne spôsobilým aľchitek1om
vyhl'adávacie štúdienavľhujŕrce najoptinlálnejšie úzenlné a objelnové cĺokompotrovatrie priestolu, s
ohl'adom na aktuálrry stav v územía legislatívne podrnierrky. oclpoľťrčajúceýsttrpy' z ry*chÍo štúcliíboli
pľenlietttttté do upľaveného návľhu Zlllien a doplnkov č.2512021
Zneny a doplnky č.25l202l a upľavený návrh Zmien a doplnkov č,25l202I vypľacoval Ing.
aľclr. Maľtilt Baloga, PhD. . autoľizovaný architekt č. osv. *2090 AA*
obstarávanie zabezpečuje Ing. Eva Kelbelová odboľne spôsobilá na obstaľávanie Úpp a UPD
'
obcí, č. osv. 238, sťrčasnéč' 42l .
Upľavený návrlr je zveľejrrený na úradnej tabuli mesta Kežlnaľoka inteľnetovej stránke mesta
wrvw. kezmarok.sk - Ĺrradná tabul'a, od9.2.2022 po dobu 30 dní' kedy je ho nroŽné pľipolnienkovat'.
Do podkladov je moŽné nahliadnut' na Mestskom úrade Kežnlarok, oddelení ľozvoja nlesta a v"vstavby.
lla ulici Dr. Alexandľa 30 v KeŽnlaľktt.
.

Mesto KeŽnlarok v sťtlade s

$ 22

ods. l.2 a 3 stavebného zákona upovedomuje o pľeľokovaní

návrhu samospľávny kľaj, dotknuté obce, dotknuté oľgány štátnej spľávy, spľávcov verejného
dopľavnéhoa technického vybavenia úzenria, občanov mesta, fyzické a pľávnické osoby
pôsobiace na území nresta a veľejnost' a pozyr'a na veľejnépľeľokovanie .

Veľejrlépľeľoktlvĺillie ttpľavelléhcl návľhtt s cltltkrlutýllli trľgáĺrllli Štátllej spľávy . tlotklitltýrni obcarlti
a spľávcallri veľe.inelro technickélio a dtl1lľavrlého vvbavenia ťtzenlia sa uskutočnídtia

v

4.3.2022 /piatolď o 10.00 hod.
zasadačke Mestslĺéhoúradu y Kežntaľku na ulici H|avné nánrestie č. 1

v Kežnraľku.

Verejné pľeľokovanie utrlľavenelro ltávľhu s veľejIlosťou. tyzickyrni a pľávnickýnli osobanti
pôsobiacirni na ťtzenlí lnesta a občanrni mesta Sa rrsktrtoční dňa

4.3.2022 /piatok/ o 15.00 hod.
v Kine lskľa, na ulici Hlavné námestie č.3, v objekte Reduty v Kežmaľku

V súlade s rS 22 odst.l stavebtlého zákona je verejnost'opľávnená podat'námiet$ a
pripornienky k pľedloženénrttupľavetrétrru návrhu do 30 dní odo chia oztrállreĺria pľeľokovatria návľhu.
V súlade s $ 22 ods.5 stavebného zákorla sanrosprávny kraj, clotkrluté obce a clotknute oľgány
štátnej spľávy sú povinné oznámit' svoje stanoviská k upľavenéntu návľlru do 30 dní odo dňa

upovedonrenia. Ak sa dožiadaný oľgán nevl,iadľí v uľčenejlehote .preclpokladá sa .Že k upľavenétrrtt
návľIrtt ztnien a doplnkov nemá pľipomienky.
Ak v uvedených lehotách nebudťl Mestu KeŽmaľok oznátnené stanoviská a pľiponrienky
veľejnosti. občanov, fyzických a pľávnických osôb pôsobiacich na Ĺtzetní trresta a spľávcov veľejneho
dopľavného a technického vybavenia' bude mat' mesto Kežmarok za to, Že k predloženému upľavenélnu
tlávľIlu nenlaj ú pľi pom ienky.

PhDľ. Mgr. Ján Ferenčák. MBA
pľirrrátor mesta

Táto pozvánka bude zveľejnená na rveb stľánke a úľadĺlejtabuli mesta Kežmaľokpo dobu 30 drlí od

vyvesenia. Veľejnosti, občanotn' fozickým a pľávnickým osobánt pôsobiacim na územínlesta
KeŽtlarok sa pozvánka na verejné preľokovanie doľučuje veľejnou vyhláškou. Dotknurynl oľgáttotn
štátnej spľávy, sanlospľávy. dotkrrutému samospľávnetrru kľaju, dotknutýnl obcianr, spľávcotrr veľejného

dopľavrrého a technickeho vybaverria

úzenlia a občallom. ktorí r'rplatni|i priporrrienky k návľhu bude

táto pozvánka na veľejné pľerokovanie doručerrá.
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oU Kežmarok' odboľ staľostlivosti o ZP Kežmaľok' NiŽná bľára 6 .060 0l Kežtnarok _
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Kežmaľok
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