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Okresné mesto Kežmarok leží v blízkosti Vysokých Tatier v Popradskej kotline v povodí rieky Poprad.
Je historickým centrom rázovitého regiónu Spiš s vyhlásenou mestskou pamiatkovou rezerváciou . Od
čias, keď bol slobodným kráľovským mestom sa na jeho území rozvíjali remeslá, neskôr priemysel,
ktorý v súčasnosti reprezentujú odvetvia ako elektrotechnický, textilný, mliekarenský a hydinársky.
V roku 2010 postihli Kežmarok a okolité obce ničivé povodne, následkom čoho samospráva prijala
koncepčné protipovodňové plány, ktoré uvádza do praxe revitalizáciou meandrov vodných tokov,
budovaním rybníkov, poldrov pre zvýšenie retencie zrážkovej vody. Zatiaľ (r.2019) sú vybudované
dva poldre, celá sústava v Levočských vrchoch v oblasti Kežmarku ich bude mať jedenásť.
Vybudované poldre
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V urbanizovanom území Kežmarku sa realizujú opatrenia prebudovaním nepriepustných povrchov na
priepustné, zriadením trvalkových bezúdržbových záhonov v kruhových objazdoch a okolo
cyklochodníkov. V rámci revitalizácie vnútrobloku sídliska Sever bolo vysadených 329 nových
stromov (napr. čerešní, javorov mliečnych, hrabov obyčajných) krov a kvetov. Výsadbové úpravy
budú pokračovať.
Dokument „Smart Green City Kežmarok“ navrhuje systémové, kreatívne a vizionárske riešenia
v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Využíva koncepty pre znižovanie spotreby energie
pri prevádzke verejných budov, verejného osvetlenia, navrhuje inteligentné parkovanie eParkomat,
podporuje údržbu historického centra elektrickými strojmi. Pre zlepšenie mikroklímy v meste slúži
nová fontána v centre mesta zásobovaná vlastnou studňou, s oddychovými prvkami a verejnou
zeleňou. Mesto Kežmarok rieši komplexnú reštrukturalizáciu verejnej dopravy – nákupom nízkoemisných autobusov, budovaním cyklochodníkov okolo historického mesta Kežmarok s prepojením
na sídliská, ktorých hlavným cieľom je podpora nemotorovej dopravy.
Pre splnenie recyklačných cieľov – zvýšenie miery triedenia komunálnych odpadov Mesto
zabezpečuje výstavbu technologickej kompostárne, poskytuje obyvateľom kontajnery na bioodpad,
verejnoprospešné služby zhodnocujú drevnú hmotu z orezov stromov na mulčovací materiál,
realizuje sa mobilný zber použitých jedlých olejov a papiera.
Kežmarok pristúpil k dohovoru starostov o zmene klímy do roku 2030. Do aktivít na splnenie cieľov sa
aktívne zapájajú odborníci, pracovníci mestského úradu, obyvatelia, občianske združenia.
Výsadba na sídlisku Sever
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Revitalizácia sídliska
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Cyklotrasa okolo historického centra mesta
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Trvalkové záhony: kruhový objazd, cyklochodník
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Výsadba zelene okolo cyklochodníka

Foto : archív mesta Kežmarok

