MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Číslo spisu: 13/2015-2

Zápisnica
zo zasadnutia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo
dňa 20. 01. 2016 na Mestskom úrade v Kežmarku v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.
Prítomní (predsedníčka, členovia a zapisovateľ komisie): Ing. Veronika Havírová,
Mgr. Miroslava Müncnerová, JUDr. Dušan Modranský, Vladimír Ochotnický,
Ing. Plk. Eduard Kolodzej, Imrich Gašpar.
Prizvaní: JUDr. Jozef Marhefka, JUDr. Adela Bednárová

Program :
1. Otvorenie zasadania
privítanie členov komisie a pozvaných hostí
(predsedníčka komisie).
2. Prerokovanie návrhu zmeny Štatútu Mestskej polície v Kežmarku (JUDr.
Marhefka).
3. Prerokovanie návrhu na zrušenie Disciplinárneho poriadku Mestskej polície v
Kežmarku (JUDr. Marhefka).
4. Prerokovanie návrhu všeobecného záväzného nariadenia: O podmienkach
vydania náhradnej evidenčnej známky pre psa, o určení podrobností o vodení
psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom
zakázaný (JUDr. Marhefka).
5. Diskusia.
6. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Veronika Havírová. Privítala členov
komisie a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom zasadania.
2. Návrh zmeny Štatútu Mestskej polície v Kežmarku
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP v Kežmarku podrobne oboznámil všetkých
prítomných s návrhom zmeny štatútu Mestskej polície v Kežmarku.
3. Návrh na zrušenie Disciplinárneho poriadku Mestskej polície v Kežmarku
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP v Kežmarku podrobne oboznámil všetkých
prítomných s návrhom na zrušenie disciplinárneho poriadku Mestskej polície
v Kežmarku s odôvodnením tohto úkonu.
4. Prerokovanie návrhu všeobecného záväzného nariadenia: O podmienkach
vydania náhradnej evidenčnej známky pre psa, o určení podrobností o vodení
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psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom
zakázaný
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP v Kežmarku poukázal na potrebu pripraviť
VZN o podmienkach vydania náhradnej evidenčnej známky pre psa, o určení
podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a
vstup so psom zakázaný.

5. Diskusia
Pani predsedníčka Ing. Veronika Havírová navrhla k bodu č. 4 programu vytvoriť
komisiu na riešenie problematiky ohľadom psov v meste Kežmarok za účasti
zamestnanca mesta, oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného
poriadku.
Pani Mgr. Miroslava Müncnerová upozornila na odpad vyvezený do priestorov medzi
futbalovým štadiónom a sídliskom Juh v Kežmarku vozidlom technických služieb
a následne žiada o vysvetlenie a riešenie tohto problému.
Pán Vladimír Ochotnický upozornil na chýbajúce prechody pre chodcov na sídlisku
„Dolný Juh“ v Kežmarku.
Pani Mgr. Miroslava Müncnerová žiada o vypracovanie návrhu na uzamykanie areálu
futbalového štadióna na ul. Tvarožnianska, nakoľko sa počas celého dňa v uvedenom
priestore pohybujú neprispôsobivé osoby.
Pani Mgr. Miroslava Müncnerová upozornila na problém so sústredením sa odpadkov
v okolí lavičky pri moste z ulice Ľubická cesta smerom k detskému ihrisku a navrhuje
odstránenie lavičky.
Pán Imrih Gašpar upozornil:
- na vývoz komunálneho odpadu v dňoch 23.12. a 26.12. Odpad v týchto dňoch
v roku 2015 vyvezený nebol a nahromadil sa v nadmernej miere,
- na nedostatočné čistenie chodníkov od snehu, hlavne v centre mesta,
- na vhodnosť častejšej kontroly parkovania na ulici Dr. Alexandra.
Pán Ing. plk. Eduard Kolodzej žiada preveriť možnosť namontovania zrkadla do
križovatky medzi ulicou Štúrova a Kamenná baňa z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
cestnej premávky.
UZNESENIE:
Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť:
1. Zmenu štatútu Mestskej polície v Kežmarku.
2. Zrušenie disciplinárneho poriadku Mestskej polície v Kežmarku.
Za uznesenie (bod č. 1 a 2) hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.
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6. Záver
Na záver zasadania komisie predsedníčka všetkým poďakovala za aktívny prístup
a ukočila rokovanie komisie.

Ing. Veronika Havírová
predsedníčka komisie

Zapísal: Ing. Ladislav Melikant – zapisovateľ komisie

