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ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU 
CENTRÁLNEJ 

 MESTSKEJ ZÓNY KEŽMAROK 
ZMENA č. 1/2012 

 

 

Plocha občianskej vybavenosti 

Október 2012  

Zmena   

Ktorou sa mení  Územný plán zóny Centrálna mestská zóna Kežmarok, schválený mestom 
Kežmarok  6.11.2008 uznesením č.200/2008. 
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 VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE : 

PODMIENKY ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE : 

V súčasnosti platný územný plán zóny bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 6.11.2008 
uznesením č.200/2008 

Spracovateľom územného plánu zóny Centrálna mestská zóna Kežmarok je Ing.arch. Viktor 
Malinovský. Jeho záväzné časti sú : 

- Priestorové usporiadania a funkčné využívanie pozemkov a stavieb 
- Umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbanánnych priestorov s určením 

zastavovacích podmienok 
- Umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia 
- Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 
- Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových 

zón a do ostatnej krajiny 
- Stavby, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 
- Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 
- Verejnoprospešné stavby 
- Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom území 

 ROZSAH DOKUMENTÁCIE : 

Textová časť s charakteristikou vstupných podkladov a navrhovanej zmeny Územného plánu 
ozóny Centrálna mestská zóna Kežmarok v záväzných regulatívoch. Sprievodnú správu nie je 
potrebné meniť. 

Grafická časť predstavuje výkresy so samostatnou vrstvou s navrhovanými zmenami príslušných 
dielčich návrhovna podklade pôvodného riešenia na katastrálnom území v M 1:5000, komplexný 
urbanistický návrh v M 1:1000 a priestorová regulácia v M 1:1000. 

POSÚDENIE SÚLADU NÁVRHU ZMENY SO ZADANÍM ÚPN-Z 

Návrh ÚPN CMZ je v súlade s odsúhlaseným  Zadaním  pre ÚPN CMZ ,ktoré bolo schválené uzn. 
MsZ č. 189/2006 zodňa 22.8.2006 .  

POSÚDENIE SÚLADU S NADRADENOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU  

Návrh zmeny je v súlade s Územným plánom obce Kežmarok , ktorý bol schválený uznesením 
MsZ č. 135 zo dňa  26.11.2002  jeho  Zmenami a doplnkami   schválenými   uznesením  č. 213 MsZ 
dňa 25.10.2012.  

NÁVRH ZMENY ÚPN  CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY KEŽMAROK 

 Predmetom zmeny ÚPN- CMZ Kežmarok je zmena funkčného využitia pozemkov v danej 
lokalite a dostavby objektov. Súhlas so začatím obstarávania zmeny ÚPN Z  udelilo Mesto Kežmarok 
dňa 27.4.2010 pod č.j. OÚPŽPSK 1823-002/2010, na základe žiadosti  investora Sintra, Hraničná 665 / 
14, 058 01  Poprad 

VYMEDZENIE ÚZEMIA  

Zoznam parciel: 
p.č.  KN C 290, 292/1, 292/2, 292/3 k.ú. Kežmarok  
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FUNKČNÉ VYUŽITIE POZEMKOV : 

Plocha občianskej vybavenosti: zmena funkčného využitia pozemkov  p.č. KN 290 a 292/1, 
292/2, 292/3 v k.ú. Kežmarok v urbanistickom obvode 001 navrhnutej ako funkčné využitie pre 
rodinné domy. 

Stav podľa schváleného ÚPN CMZ Kežmarok :pozemky rodinných domov 
Stav podľa schváleného ÚPN  obce Kežmarok/ zmien a doplnkov /  :plochy  zmiešaných funkcií  /  
bývanie  + občianská vybavenosť/  
 
Navrhovaná zmena ÚPN CMZ: občianska vybavenosť 

NÁVRH DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

 DOPRAVNÉ RIEŠENIE : 

Navrhnutý pozemok a objekt občianskej vybavenosti je napojený na miestnu  komunikáciu. 
Napojenie je vyhovujúce aj pre novú funkciu. Pozemky pre statickú dopravu sú umiestnené pred 
objektom na verejnom priestranstve. Pre statickú dopravu v zadnej časti pozemku (p.č. 292/1, 292/2, 
292/3) majú parkovanie na pozemku prístupné z miestnej komunikácie. Pre nový objekt musí byť 
parkovanie na pozemku zachované. 

ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU : 

Ostáva súčasné pripojenie na verejný vodovod. Objekt na p.č. 292/1, 292/2, 292/3 bude napojený na 
verejný vodovod DN100. 

KANALIZÁCIA : 

Ostáva súčasné pripojenie na verejnú kanalizáciu. Objekt na p.č. 292/1, 292/2, 292/3 bude napojený 
na verejnú kanalizáciu. 

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU : 

Ostáva súčasné pripojenie na verejný rozvod elektrickej energie. 

 ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM : 

Ostáva súčasné pripojenie na verejný plynovod. 

TELEKOMUNIKÁCIE, RÁDIOKOMUNIKÁCIE : 

Ostáva súčasné pripojenie. 

OCHRANNÉ PÁSMA : 

Riešená lokalita neleží v žiadnom ochrannom pásme, ani nevyžaduje vytvorenie žiadneho nového 
ochranného pásma.  
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REGULATÍVY UMIESTNENIA STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH  POZEMKOCH, 
URBÁNNYCH PRIESTOROV S URČENÍM ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK 

• regulatív pre stavebný blok č. VI (MUDr. Alexandra, Hradné námestie) ) pre stavby na 
pozemkoch č. 292, 292/1, 292/2, 292/3 
 
a) umiestnenie stavieb na pozemkoch: 

 radová zástavba 

 uličná čiara podľa záväznej časti ÚPN-CMZ Kežmarok 

 maximálne trojpodlažné objekty s podkrovím..... 
 
b) intenzita zastavania: 

 koeficient zastavanosti do 100%   

 index podlažnosti = 3 

 koeficient stavebného objemu do 0,9 

 podiel zelene a nezastavaných plôch sa nestanovuje 
 
c) architektonické riešenie stavby: 

 súčasný architektonický štýl  

 na prízemí objektov záväzné riešenie parteru, na p.č. 292/1, 292/2, 292/3 zabezpečiť 
parkovanie na pozemku. 

 strecha šikmá, s využiteľným podkrovím, sklon strechy pri jednotnom sklone minimálne 30° 

 krytina strechy škridľa, klasické farebné odtiene (červená, hnedá, čierna) 

 oplotenia kovové, resp. murované  
 
d) dopravné a technické riešenie, pripojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia: 

 dopravný prístup z príslušnej ulice 

 napojenie na inžinierske siete v ulici pred objektom 
 
e) ďalšie podmienky: 

 opatrenia na ochranu životného prostredia – každý objekt musí mať vyriešené stanovisko 
alebo priestory na separovaný zber odpadu a napojenie na verejnú kanalizáciu, zákaz 
používania tuhých palív na vykurovanie a varenie 

 protipožiarne opatrenia podľa príslušnej STN, protipovodňové sa nestanovujú 

ZAČLENENIE STAVIEB DO OKOLITEJ ZÁSTAVBY, PAMIATKOVÝCH REZERVÁCIÍM 
DO PAMIATKOVĆH ZÓN A DO OSTATNEJ KRAJINY 

Centrálna mestská zóna v Kežmarku je územím s významnými kultúrnymi a historickými 
hodnotami.  

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri pamiatkových rezervácií, je zapísané 
pamiatkové územie Pamiatková rezervácia Kežmarok, číslo v ÚZPF 7. Jej hranica je vyznačená v 
grafickej časti dokumentácie, vo výkresoch číslo 1,2,3,4,5,6,7. 

Územie pamiatkovej rezervácie Kežmarok má vymedzené ochranné pásmo.  
V riešenom území sú kultúrnymi pamiatkami na základe zápisu v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok tieto objekty: 
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č. UZPF Názov objektu Adresa Parcelné číslo Súpisné č. 

2525/0 Dom meštiansky Dr. Alexandra č. 42 290  139 

 
Pre usmernenie stavebnej činnosti v historickom jadre mesta platia v súčasnosti „Zásady 

pamiatkovej starostlivosti pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu Kežmarok“, spracované Štátnym 
ústavom pamiatkovej starostlivosti Bratislava (spracovatelia: prom. hist. Eva Križanová, prom. hist. 
Eva Petrášková, Ing. arch. Dobroslava Mrázová). 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

SÚČASNÉ VYUŽITIE A NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ VYUŽITIEV ÚZEMÍ : 

Stav podľa schváleného ÚPN  CMZ Kežmarok : objekty a plochy rodinných domov 
Navrhovaná zmena ÚPN CMZ :  pozemky  občianskej vybavenosti 
 

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NÁVRH OPATRENÍ : 

Vplyv na životné prostredie počas realizácie výstavby : 
- hlučnosť 
- prašnosť 
- narušenie vrchnej vrstvy zeminy 
- nakladanie s odpadmi 
- zlyhanie techniky (únik ropných látok) 
- negatívny vplyv človeka (požiar) 
 
Vplyv na životné prostredie po realizácii výstavby : 
- nesprávne nakladanie s odpadmi 
- nevhodná výsadba zelene z odlišného prostredia 

 
Ekostabilizačné opatrenia : 

Majú za cieľ predchádzať negatívnym vplyvom a minimalizovať ich dosah na životné 
prostredie. 

- dodržiavať bezpečnostné a environmentálne predpisy 
- znižovať prašnosť údržbou a čistením stavebných mechanizmov 
- stavenisko počas realizácie výstavby udržiavať kosením proti vysemeňovaniu 

NÁVRH NA BUDÚCE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA 
NEPOĽNOHOSPODÁRSKY ÚČEL 

Nedôjde k ďalšiemu záberu PPF ani LPF. 
 
V Poprade, jún 2012Ing. arch. Ján Bátora, Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 
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NÁVRH ZMIEN ZÁVäZNEJ ČASTI 

 
3.2 REGULATÍVY UMIESTNENIA STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH  POZEMKOCH,  
 URBÁNNYCH PRIESTOROV S URČENÍM ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK 
 
• regulatív pre stavebný blok č. VI (Starý trh, MUDr. Alexandra, Hradné námestie) ) pre 

stavby na pozemkoch č. 185, 186, 187, 191, 3216/1, 3216/2, 3216/3, 408, 409, 412, 256, 324, 350/1, 
354, 357, 362/3, 364/1, 364/2, 376/3 

 
a) umiestnenie stavieb na pozemkoch: 

 radová zástavba 

 uličná čiara podľa záväznej časti ÚPN-CMZ Kežmarok 

 maximálne trojpodlažné objekty s podkrovím..... 
 
b) intenzita zastavania: 

 koeficient zastavanosti do 80%   

 index podlažnosti = 3 

 koeficient stavebného objemu do 0,9 

 podiel zelene a nezastavaných plôch sa nestanovuje 
 
c) architektonické riešenie stavby: 

 súčasný architektonický štýl  

 na prízemí objektov záväzné riešenie parteru 

 strecha šikmá, s využiteľným podkrovím, sklon strechy pri jednotnom sklone minimálne 
30° 

 krytina strechy škridľa, klasické farebné odtiene (červená, hnedá, čierna) 

 oplotenia kovové, resp. murované  
 
 
d) dopravné a technické riešenie, pripojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia: 

 dopravný prístup z príslušnej ulice 

 napojenie na inžinierske siete v ulici pred objektom 
 
e) ďalšie podmienky: 

 opatrenia na ochranu životného prostredia – každý objekt musí mať vyriešené stanovisko 
alebo priestory na separovaný zber odpadu a napojenie na verejnú kanalizáciu, zákaz 
používania tuhých palív na vykurovanie a varenie 

 protipožiarne opatrenia podľa príslušnej STN, protipovodňové sa nestanovujú 
 

sa dopĺňa následovne : 
 
regulatív pre stavebný blok č. VI (MUDr. Alexandra, Hradné námestie) ) pre stavby na 

pozemkoch č. 292, 292/1, 292/2, 292/3 
 
a) umiestnenie stavieb na pozemkoch: 
• radová zástavba 
• uličná čiara podľa záväznej časti ÚPN-CMZ Kežmarok 
• maximálne trojpodlažné objekty s podkrovím..... 
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b) intenzita zastavania: 
• koeficient zastavanosti do 100%   
• index podlažnosti = 3 
• koeficient stavebného objemu do 0,9 
• podiel zelene a nezastavaných plôch sa nestanovuje 
 
c) architektonické riešenie stavby: 
• súčasný architektonický štýl  
• na prízemí objektov záväzné riešenie parteru, na p.č. 292/1, 292/2, 292/3 zabezpečiť 

parkovanie na pozemku. 
• strecha šikmá, s využiteľným podkrovím, sklon strechy pri jednotnom sklone minimálne 30° 
• krytina strechy škridľa, klasické farebné odtiene (červená, hnedá, čierna) 
• oplotenia kovové, resp. murované  
 
d) dopravné a technické riešenie, pripojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia: 
• dopravný prístup z príslušnej ulice 
• napojenie na inžinierske siete v ulici pred objektom 
 
e) ďalšie podmienky: 
• opatrenia na ochranu životného prostredia – každý objekt musí mať vyriešené stanovisko 

alebo priestory na separovaný zber odpadu a napojenie na verejnú kanalizáciu, zákaz používania 
tuhých palív na vykurovanie a varenie 

• protipožiarne opatrenia podľa príslušnej STN, protipovodňové sa nestanovujú 
 
Pre umiestnenie stavby na pozemkoch p.č. , 292/1, 292/2, 292/3 sa nevyžaduje  územné 

rozhodnutie . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Územný plán zóny Centrálna mestská zóna  Kežmarok 

Zmena č.1/2012 

Spracovateľ: Ing. arch Ján Bátora, spolupráca: Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 
jazzarchitecture@jazzachitecture.sk, www.jazzarchitecture.sk, GSM 0903 314 492 Strana 8 
 

 

GRAFICKÁ ČASŤ : 

 
 
1. ŠIRŠIE VZŤAHY/KATASTRÁLNE ÚZEMIE ................................................M 1: 10000 
2. KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH....................................................M 1:1000 
6. PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ REGULÁCIA...............................................M1:1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územný plán zóny Centrálna mestská zóna  Kežmarok 

Zmena č.1/2012 

Spracovateľ: Ing. arch Ján Bátora, spolupráca: Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 
jazzarchitecture@jazzachitecture.sk, www.jazzarchitecture.sk, GSM 0903 314 492 Strana 9 
 

 


