MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŢMAROK

Číslo spisu: 13/2015-6

Zápisnica
zo zasadnutia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo
dňa 06. 04. 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, Ing. Plk. Eduard Kolodzej, Imrich Gašpar, Ing. Ladislav Melikant.
Prizvaní: JUDr. Jozef Marhefka, Ing. Roman Huťa a Ing. Zuzana Šlosárová.

Program :
1. Otvorenie zasadania
privítanie členov komisie a pozvaných hostí
(predsedníčka komisie).
2. Kontrola plnenia návrhov, upozornení a ţiadostí zo zasadaní komisie bezpečnosti
občanov a ochrany verejného poriadku (predsedníčka komisie).
3. Návrh organizačného poriadku Mestskej polície v Keţmarku (JUDr. Marhefka).
4. Návrh a prerokovanie tvorby 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. Kontrola plnenia návrhov, upozornení a žiadostí zo zasadaní komisie bezpečnosti
občanov a ochrany verejného poriadku.
Predsedníčka komisie Ing. Veronika Havírová zhodnotila plnenie návrhov, upozornení
a ţiadostí, ktoré vzišli z predošlých zasadaní. Zhodnotila, ţe viaceré návrhy komisie
neboli splnené. Preto opätovne ţiada o ich vybavenie a realizáciu:
- Osadenie zrkadiel v kriţovatkách: Rázusova, Kukučínova, Kamenná baňa a
Štúrova.
- Vypracovanie návrhu na uzamykanie areálu futbalového štadióna na ul.
Tvaroţnianska a jeho následná realizácia.
- Odstránenie lavičky pri moste z ulice Ľubická cesta smerom k detskému ihrisku.
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Odstánenie „čiernej skládky“, ktorá sa nachádza medzi futbalovým štadiónom
a sídliskom Juh.
Osadenie betónových kvetináčov, alebo rampy na plochu pred materskou školou
na sídlisku Juh na ulici K. Kuzmányiho od prevádzky SINTRA a tým zamedziť
parkovaniu na zeleni.

3. Návrh organizačného poriadku Mestskej polície v Kežmarku
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP v Keţmarku podrobne oboznámil všetkých
prítomných s návrhom Organizačného poriadku Mestskej polície v Keţmarku.
V návrhu vysvetlil: základné úlohy, špecifické úlohy, organizáciu mestskej polície,
riadenie a zastupovanie, povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP, organizáciu práce
v rámci MsP, predpoklady pre výkon funkcie príslušníka MsP a konkrétnu
organizačnú štruktúru MsP v Keţmarku.
4. Návrh a prerokovanie tvorby 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, pozvaným hosťom Ing. Romanom Huťom pracovníkom oddelenia územného
plánu, ţivotného prostredia a stavebného úradu na MsÚ v Keţmarku a Ing. Zuzanou
Šlosárovou komunikačnou manaţérkou mesta opätovne diskutovali o moţnosti
voľného pohybu psov na území mesta Keţmarok, miestach moţných venčovísk pre
psov a podmienkach pre majiteľov psov vytvorených mestom.
Ing. Roman Huťa predloţil prítomným mapu mesta Keţmarok so zaznačenými
miestami udrţiavaných venčovísk. Na základe predloţenej mapy členovia komisie
navrhli doplnenie odpadkových košov vhodných na psie exkrementy v obytných
zónach na uliciach Tatranská, J. Chalupku, Suchej hore a okolo rieky Poprad a potoka
Ľubica.
Miesto vhodné na voľný pohyb psov členovia komisie navrhli na ulici Poľná
(Kynológia) kde sú vytvorené podmienky aj na výcvik psov. V ostatných častiach
mesta Keţmarok navrhujú voľný pohyb psov zakázať.
Ďalej členovia komisie navrhli, aby majitelia psov po preukázaní prihlásenia psov na
MsÚ v Keţmarku dostávali od mesta igelitové vrecká na psie exkrementy, ktoré by
bolo moţné vyzdvihnúť na mestskom úrade.
5. Diskusia
Pani Mgr. Miroslava Müncnerová upozornila na zlý stav parku pri ţelezničnej stanici
a ţiada o nápravu. Ďalej navrhuje zabezpečiť mobilné WC pri hrade pre návštevníkov
mesta a turistov a ţiada o zamedenie prejazdu motociklov, motoriek a štvorkoliek cez
pešie mosty cez potok Ľubica a opravu zábradlia na týchto mostoch (nebezpečenstvo
prepadnutia detí cez chýbajúce časti zábradlia).
Ing. Plk. Eduard Kolodzej ţiada o vybudovanie resp. spojezdnenie starého chodníka
od nemocnice ku hasičskej stanici na ulici Huncovská z dôvodu bezpečnosti chodcov.
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Imrich Gašpar ţiada, aby v letných mesiacoch pri vysokých teplotách ulice mesta
chladilo kropiace auto.

UZNESENIE:
Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča mestskému
zastupiteľstvu v Keţmarku schváliť:
Organizačný poriadok Mestskej polície v Keţmarku.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.
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

