
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŢMAROK 

 
 

Číslo spisu: 13/2015-4 

 

 

Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo 

dňa  03. 03. 2016  na Mestskom úrade v Keţmarku v kancelárii víceprimátora na 1. poschodí.  

 

 

Prítomní (predsedníčka, členovia a zapisovateľ komisie): Ing. Veronika Havírová,             

Mgr. Miroslava Müncnerová, JUDr. Dušan Modranský, Vladimír Ochotnický,                    

JUDr. Pavol Zavacký, Bc. Rastislav Bednár, Imrich Gašpar, Ing. Ladislav Melikant. 

Prizvaní: JUDr. Jozef Marhefka, Ing. Roman Huťa 

 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadania  -  privítanie členov komisie a pozvaných hostí 

(predsedníčka komisie). 

2. Informácia náčelníka MsP o stave a vývoji  bezpečnosti v meste Keţmarok za     

rok  2015 – Správa o činnosti MsP (JUDr. Marhefka).  

3. Návrh 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).   

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

                

       

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie komisie  otvorila predsedníčka Ing. Veronika Havírová. Privítala členov 

komisie a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom zasadania.  

  

2. Informácia náčelníka MsP o stave a vývoji  bezpečnosti v meste Kežmarok za     

rok  2015  

V súlade s ustanoveniami  zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov náčelník Mestskej polície v Keţmarku JUDr. Jozef Marhefka 

predloţil podrobnú správu o činnosti Mestskej polície Keţmarok (ďalej len MsP)  za 

rok 2015. Prítomných oboznámil s organizáciou práce útvaru MsP, základnými 

úlohami, zabezpečením verejného poriadku v meste, organizáciou MsP, s plnením 

základných povinností MsP, s najdôleţitejšími aspektami činností MsP a základnými 

plánmi v činnosti MsP na rok 2016. 

Na záver tohto bodu JUDr. Jozef Marhefka oboznámil prítomných s prehľadom 

odhaľovania a objasňovania priestupkov v roku 2015. Vyššie uvedený prehľad tvorí 

grafickú časť správy o činnosti MsP. 
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3. 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. Jozef Marhefka – náčelník MsP spoločne s ostatnými členmi komisie 

a pozvaným hosťom Ing. Romanom Huťom pracovníkom oddelenia územného plánu, 

ţivotného prostredia a stavebného úradu na MsÚ v Keţmarku diskutovali o moţnosti 

voľného pohybu psov na území mesta Keţmarok, miestach moţných venčovísk pre 

psov a podmienkach pre majiteľov psov vytvorených mestom. 

Padlo niekoľko návrhov o ktorých bude komisia bezpečnosti občanov a ochrany 

verejného poriadku diskutovať a rozhodovať na ďalšom svojom zasadaní. 

Návrhy: 

- Kaţdý poslanec MsZ v Keţmarku navrhne jedno miesto na venčenie psov vo 

svojom územnom obvode. 

- Venčoviská s moţnosťou voľného pohybu psov na sídliskách oplotiť – záber 

verejného priestranstva. 

- Vytvoriť v meste Keţmarok iba jedno miesto na voľný pohyb psov na ulici Poľná, 

kde sú vytvorené podmienky na výcvik psov.  

- Pre majiteľov psov osadiť odpadkové koše na psie exkrementy aj na uliciach, kde 

sú rodinné domy a okolo rieky Poprad a potoka Ľubica.  

- Poskytovať majiteľom psov sáčky na psie exkrementy prostredníctvom mesta.  

- Vymedziť miesta so zákazom vodenia psov (na základe právnych predpisov). 

- Dať moţnosť občanom, aby sa mohli k tejto téme vyjadriť vo forme verejnej 

diskusie. 

 

JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP v Keţmarku opätovne 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 z dôvodu novelizovaného zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky drţania psov a odvoláviek tohto zákona na platné 

VZN. 

 

4. Diskusia 

Viacerí členovia komisie vyuţili prítomnosť Ing. Romana Huťu a dopytovali sa na 

tému separovaný odpad. Ing. Huťa na otázky reagoval a vysvetlil ako to funguje 

v meste Keţmarok. Členovia komisie navrhli, aby tí občania, ktorí odpad separujú 

mali výhody napr. pri platení za komunálny odpad v menšom poplatku za túto sluţbu. 

Pani Mgr. Miroslava Müncnerová ďalej navrhla, aby boli umiestnené odpadkové koše 

aj na uliciach s rodinnými domami, kde momentálne absentujú. 

 

Pán Imrich Gašpar upozornil na nedodrţiavanie rýchlosti motorových vozidiel na 

niektorých úsekoch v Keţmarku. Podľa jeho slov vodiči rýchlo jazdia pri hokejovom 

štadióne, na Ľubickej ceste a na sídlisku „Sever“.  

 

Náčelník MsP v Keţmarku poznamenal, ţe v zmysle prevencie pred dopravnými 

nehodami vykonávajú príslušníci MsP aj hliadkovanie resp. kontrolu prechodov pre 

chodcov v čase zvýšeného pohybu ţiakov a študentov a následnú reguláciu dopravy. 
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Pani predsedníčka Ing. Veronika Havírová v diskusii navrhla, aby kontrolu prechodov 

pre chodcov vykonávali osoby dlhodobo nezamestnané cez ÚPSVaR, čím by boli 

príslušníci MsP odbremenení od tejto činnosti a mohli plniť iné úlohy. 

 

Pani Mgr. Miroslava Müncnerová z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky 

v meste Keţmarok navrhuje osadenie zrkadiel v kriţovatkách na uliciach: Rázusova, 

Kukučínova a Štúrova. Ing. Roman Huťa uviedol, ţe poţiadavka na osadenie zrkadiel 

na niektorých spomínaných miestach uţ bola oddelením územného plánu, ţivotného 

prostredia a stavebného úradu zaznamenaná a osadenie sa bude realizovať. 

 

5. 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 


