Zápisnica
zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri
MsZ v Kežmarku konaného dňa 24.11.2016 na oddelení územného plánu ,životného prostredia a
stavebného poriadku na 2.poschodí MsÚ Kežmarok.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhov na odpredaj a prenájom, zámenu pozemkov
3. Návrh rozpočtu na rok 2017,a výhľad na r.2018
4. Rôzne
5. Záver
Zasadnutie komisie výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ
v Kežmarku otvoril predseda komisie Ján Holova a konštatoval, že je s ohľadom na účasť
nadpolovičnej väčšiny členov uznášania schopná.
2.Prerokovanie návrhov na odpredaj , prenájom, zámenu pozemkov
2/1 – Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 , Kežmarok - žiadosť o odkúpenie pozemku
KN- E ,parc.č.6677/1, o výmere 42 m2 ,na LV č.2430, k.ú.Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok.
Tento pozemok máme záujem odkúpiť za účelom vybudovania teplovodu, ktorý má cez tento
pozemok prechádzať.
Za: 0
Proti: všetci
Stanovisko komisie
Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby uvedený pozemok v súčastnosti neodpredávalo,nakoľko
okolité pozemky sú vo vlastníctve SPF. V prípade ,že v budúcnosti dôjde k vysporiadaniu pozemkov
v prospech Tatranskej mliekárne, je možné žiadosť opakované predložiť do komisie.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.
2/2 – Ján Klein a Monika Kleinová , ul. Možiarska 1460/6 , Kežmarok - žiadosť o odkúpenie
pozemku – časti parcely ,a to o výmere 5 m2 . Táto parcela bezprostredne susedí s parcelou v našom
osobnom vlastníctve, a by bola priamym vstupom na náš pozemok z miestnej komunikácie.
Predmetom tejto žiadosti GP č.93/2016,overeného na Katastrálnom úrade v Kežmarku, je
novovzniknutá parcela , KN-C, parc.č. 3131/6, o výmere 5 m2 ,druh pozemku – zastavané plochy,
ktorá bola odčlenená od pôvodnej parcely KN-E, parc.č.6733/3, k.ú.Kežmarok, na LV č.2430,
Za: 1
Proti: 0
Zdržali sa : 5
Stanovisko komisie
Komisia neodporúča Mestu Kežmarok, aby uvedenú časť pozemku odpredávalo,nakoľko je to verejný
priestor.V budúcnosti ho môže mesto Kežmarok potrebovať pre realizáciu vlastných zámerov.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.
2/3 – Dziak Pavol , Školská 22, Ľubica a Rams Marek ,Bardejovská 9,Kežmarok - žiadosť
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta Kežmarok, za účelom zriadenia elektrickej
a vodovodnej prípojky, pre polyfunkčný objekt na KN- C, parc.č.61/1 , ul.Baštová 14 ,
k.ú.Kežmarok. Bod napojenia pre el.prípojky je pri predajni Elektro na ul.Dr.Alexandra. Pozemok
KN-C , parc.č. 3236, k.ú.Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok.

Za: všetci
Proti: 0
Stanovisko komisie
Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby pre Pavla Dziaka a Mareka Ramsa, povolilo zriadenie
vecného bremena na pozemkoch mesta Kežmarok , KN- C, parc.č.3226, k.ú.Kežmarok, pre realizáciu
elektrickej prípojky.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.
4. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľad na rok 2018.
Vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, Ing.Eva Kelbelová
oboznámila členov komisie s návrhom rozpočtu na rok 2017, s výhľadom na rok 2018. Návrh bol
komisiou prerokovaný,k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky,či pozmeňujúce návrhy.
4. Rôzne
Ing.Grohola sa informoval,na uličku pri Korze smerom na Kostolné námestie,ako by sa tam dalo
riešiť odvodnenie daždovej vody.Upozornil tiež na potrebu rekonštrukcie priestoru - Kostolné
námestie.
Na konci komisie ,predseda komisie Ján Holova poďakoval všetkým členom komisie za účasť na
komisií aj za spoluprácu za celý rok 2016.
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