
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  9 /2011 , 
 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmeny územného plánu obce Kežmarok –lokalita Pradiareň , 
žiadateľ  Ing. Lea Labudová  ,Šustekova 3621/4 ,851 04 Bratislava - doplnok  č. 18  k  VZN   č. 3/ 
2002   zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce Kežmarok     
 
 
Mestské    zastupiteľstvo  mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny územného 
plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň , žiadateľ  Ing. Lea Labudová  ,Šustekova 3621/4 , 
851 04 Bratislava  vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného  zákona č. 50/76 Zb.o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  všeobecne záväzné nariadenie č. 9  /2011  
,ktorým  vyhlasuje záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň 
 
Mestské zastupiteľstvo  podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení  neskorších predpisov vydáva  všeobecne záväzné 
nariadenie  mesta následovne : 

ČI. I 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť  Zmeny územného plánu obce 
Kežmarok –lokalita Pradiareň , ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska 
funkčného a priestorového usporiadania územia  v zmysle  doplnenej  prílohy   VZN č. 3/2002 zo dňa 
26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce Kežmarok    . 
 
 
 

ČI. II 
 
Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok  zmeny  je uložená na: 

- Mestskom úrade v Kežmarku 
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove  

 
 

ČI. III. 
 
Účinnosť   VZN č.   9 / 2011  o vyhlásení záväznej časti Zmeny územného plánu obce Kežmarok –
lokalita Pradiareň   je po 30 dňoch od vyvesenia. 
  
 
 
 
 
 
Ing.Igor Šajtlava                                                                                      Ing. Ladislav Faix  
primátor mesta                                                                                          prednosta  úradu  

 
 
                                                                                                                           

Vyvesené  dňa :                                                                                            Zvesené dňa: 
 

14.4.2011                                                                                              16.5.2011 



Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  12 /2011 , 
 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –Výstavba krematória 
v Kežmarku  , žiadateľ Jozef Galica, Slavkovská 2408/44, Kežmarok - doplnok  č. 19  k  VZN   č. 3/ 
2002   zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce Kežmarok     
 
 
Mestské    zastupiteľstvo  mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny Územného 
plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku  , žiadateľ Jozef Galica, Slavkovská 
2408/44, Kežmarok vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného  zákona č. 50/76 Zb.o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  všeobecne záväzné nariadenie  
č. 12  /2011  ,ktorým  vyhlasuje záväznú časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba 
krematória v Kežmarku 
 
Mestské zastupiteľstvo  podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení  neskorších predpisov vydáva  všeobecne záväzné 
nariadenie  mesta následovne : 

ČI. I 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť  Zmeny Územného plánu obce 
Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku, ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného 
rozvoja z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia  v zmysle  doplnenej  prílohy   
VZN č. 3/2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce Kežmarok    . 
 
 
 

ČI. II 
 
Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok  zmeny  je uložená na: 

- Mestskom úrade v Kežmarku 
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove  

 
 

ČI. III. 
 
Účinnosť   VZN č.  12  / 2011  o vyhlásení záväznej časti Zmeny Územného plánu obce Kežmarok 
– Výstavba krematória v Kežmarku   je po 30 dňoch od vyvesenia. 
  
 
 
 
Ing.Igor Šajtlava                                                                                    Ing. Ladislav  Faix  
primátor mesta                                                                                         prednosta úradu  

 
 
                                                                                                                           

Vyvesené dňa :                                                                                                     Zvesené dňa : 
30.6.2011                                                                                                              1.8.2011 
 
 
 



Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č. 17  /2011 , 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –  „Obytný 
súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“  
doplnok  č. 20  k  VZN č. Kežmarok  č. 3/ 2002   zo dňa 26.11.2002, ktorým bola 
vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce Kežmarok     
 
Mestské    zastupiteľstvo  mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny 
Územného plánu obce Kežmarok –  „Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov 
v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“   vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného  zákona č. 
50/76 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  
všeobecne záväzné nariadenie č.17   /2011,ktorým  vyhlasuje záväznú časť Zmeny 
Územného plánu obce Kežmarok –  „Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov 
v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“  
 
Mestské zastupiteľstvo  podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení  neskorších predpisov vydáva  
všeobecne záväzné nariadenie  mesta následovne : 
 

ČI. I 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť Zmeny Územného plánu 
obce Kežmarok –  „Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná 
baňa, Kežmarok“ ,ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska 
funkčného a priestorového usporiadania územia  v zmysle  doplnenej  prílohy   VZN č. 
3/2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce Kežmarok    . 
 

ČI. II 
 
Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok a  Zmeny Územného plánu 
obce Kežmarok –  „Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná 
baňa, Kežmarok“  je uložená na: 

- Mestskom úrade v Kežmarku 
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove  

 
 

ČI. III. 
 
Účinnosť   VZN č. 17  / 2011 o vyhlásení záväznej časti Zmeny Územného plánu obce 
Kežmarok –  „Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, 
Kežmarok“ je po 30 dňoch od vyvesenia 
 
Ing.Igor Šajtlava                                                                                   Ing. Ladislav Faix 
primátor mesta                                                                                         prednosta úradu  
 
 
Vyvesené dňa : 16.12.2011                                                      Zvesené dňa  16.1.2012 
 



Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok   
č.   1/2012  zo dňa 25.10.2012  

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a doplnkov  Územného plánu obce Kežmarok - doplnok  
č. 21  k  VZN   č. 3/ 2002   zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce 
Kežmarok     
 
 
Mestské    zastupiteľstvo  mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmien a doplnkov  
Územného plánu obce Kežmarok vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného  zákona č. 50/76 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  všeobecne záväzné 
nariadenie č.  1 /2012  ,ktorým  vyhlasuje záväznú časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce 
Kežmarok  
 
Mestské zastupiteľstvo  podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení  neskorších predpisov vydáva  všeobecne záväzné 
nariadenie  mesta následovne : 

ČI. I 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť  Zmien a doplnkov Územného 
plánu obce Kežmarok , ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a 
priestorového usporiadania územia  v zmysle  Záväznej časti zmien a doplnkov ÚPN obce Kežmarok, 
ktorou sa  dopĺňa  príloha  k  VZN č. 3/2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  
ÚPN obce Kežmarok    . 
 
 
 

ČI. II 
 
Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok  zmeny  je uložená na: 

- Mestskom úrade v Kežmarku 
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove  

 
 

ČI. III. 
 
Účinnosť   VZN č.   1 / 2012  o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov  Územného plánu obce 
Kežmarok –  je po 30 dňoch od vyvesenia. 
  
 
 
 
Ing.Igor Šajtlava                                                                                    Ing. Ladislav  Faix  
primátor mesta                                                                                         prednosta úradu  

 
 
 
                                                                                                                           

Vyvesené dňa :    26.10.2012                                                                      Zvesené dňa : 26.11.2012 
 


