
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia  Komisie urbanistiky, výstavby , životného  prostredia , dopravy a verejných služieb  pri 

MsZ v Kežmarku  konaného dňa  23.02.2017  na oddelení územného plánu ,životného prostredia  a 

stavebného poriadku na 1.poschodí  MsÚ Kežmarok.   

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny  

 

Program :  

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhov na odpredaj a prenájom, zámenu  pozemkov 

3. Rôzne  

4. 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 , s ktorými boli jednotlivé body prerokované,  uznášania schopná. 

 

2.Prerokovanie návrhov na odpredaj , prenájom, zámenu pozemkov 

 

2/1 – Ondrej Bartko  , ul. Poľná  1435/21 , Kežmarok, MUDr.Ján Bartko, ul.Záhradná 1346/1, 

Kežmarok    -  žiadosť o majetkové vysporiadanie  pozemku – KN-E, parc.č.4460/9,  o výmere      

172 m2 , k.ú.Kežmarok  , na LV č.3907, druh pozemku  - orná pôda.  Táto parcela je od r.1970 

zastavaná miestnou komunikáciou. 

Žiadajú finančnú náhradu ,alebo zameniť pozemok v zastavanom území s takou istou výmerou. 

Za:  všetci  

Proti: 0 

Stanovisko komisie 

Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vysporiadalo pozemok pod miestnou komunikáciou, 

s Ondrejom Bartkom a MUDr.Jánom Bartkom. KN-E, parc.č.4460/9,  o výmere  172 m2 ,  na LV 

č.3907, druh pozemku  - orná pôda,  k.ú.Kežmarok . 

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 

Totožné so stanoviskom komisie. 

 

 

2/2 – Prešovský samosprávny kraj , Nám.mieru 2, Prešov  -  žiadosť o zriadenie vecného bremena  

pozemku  ,  KN-E, parc.č.139,  druh pozemku – ostatná plocha , k.ú.Kežmarok , na LV č.2430, 

vlastník mesto Kežmarok. 

 Pri rekonštrukcií hradu je potrebné zhotoviť drenáž okolo múrov hradieb a zviesť do vsakovacieho 

drenbloku rozmerov: 0,6x1,2x0,6 m. 

Za:  všetci 

Proti: 0 

Stanovisko komisie 

Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby uzavrelo zmluvu o zriadení  vecného bremena s Prešovským 

samosprávnym krajom, KN-E, parc.č.139,  druh pozemku – ostatná plocha , k.ú.Kežmarok , na LV 

č.2430. 

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 

Totožné so stanoviskom komisie. 

 

 

2/3 – Energo s.r.o. , Miškovecká  6 , Košice   -  žiadosť o súhlas  ako vlastníka s umiestnením stavby 

„ Kežmarok – západný koniec – úprava NN siete ,demontáž trafostanice TS14 “  

Stavba sa týka parciel: KN-E, parc.č. 4986/1, orná pôda,parc.č.6732/2 ,ostatná plocha LV 

č.2430,k.ú.Kežmarok, KN-C, parc.č.1293/2 ,zast.plochy a nádvoria, LVč.1, k.ú.Kežmarok. 



Predmetom stavby je zriadenie káblového NN vedenia uloženého v zemina ul.Gaštanová.Zároveň sa v 

rámci stavby preloží existujúce vonkajšie NN vedenie osadené na rodinných domoch 

a v predzáhradkách do zeleného pásu. 

Za:  všetci 

Proti: 0 

Stanovisko komisie 

Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby súhlasila s umiestnením stavby „Kežmarok – západný 

koniec –úprava NN siete ,demontáž trafostanice TS14“ na pozemkoch Mesta Kežmarok. 

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 

Totožné so stanoviskom komisie. 

 

 

 

3. Rôzne  

 

3/1 – Ing. Eva Kelbelová – informovala  členov komisie , že  z dôvodu zmeny prevádzkovateľa 

pohrebísk bude na Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku dňa 16.3.2016 , prerokované VZN , ktorým 

sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Kežmarok . Predtým boli prevádzkovateľom 

Technické služby s.r.o., Poľná 1, Kežmarok teraz Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1, 

Kežmarok. Návrh VZN a prevádzkový poriadok je zverejnený na web stránke mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal :  Ing. Ján Lach, zapisovateľ komisie              Predseda komisie : Ján Holova 

 

 


