
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 
 

Číslo spisu: 13/2016-8 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa  08. 06. 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, JUDr. Pavol 

Zavacký, Ing. Plk. Eduard Kolodzej, Imrich Gašpar, Ing. Ladislav Melikant. 

Prizvaný: JUDr. Jozef Marhefka. 

 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadania  -  privítanie členov komisie a pozvaných hostí 

(predsedníčka komisie). 

2. Kontrola plnenia návrhov, upozornení a žiadostí zo zasadaní komisie bezpečnosti 

občanov a ochrany verejného poriadku (predsedníčka komisie). 

3. Informácia o činnosti Mestskej polície za obdobie január – máj 2016 (JUDr. 

Marhefka). 

4. Informácia o priebehu prípravy 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. Informácia o cvičení záchranného systému okresu Kežmarok – preskúšanie 

modulu protipovodňových bariér členmi DHZ Kežmarok (Ing. Melikant). 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

                

       

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie komisie  otvorila predsedníčka Ing. Veronika Havírová. Privítala členov 

komisie a pozvaného hosťa 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 žiadostí, ktoré vzišli z predošlých zasadaní. Zhodnotila, že niektoré návrhy komisie 

boli splnené (uzamykanie areálu futbalového štadióna na ul. Tvarožnianska, oprava 

zábradlia na peších mostoch cez potok Ľubica,  zamedenie prejazdu motocyklov, 

motoriek a štvorkoliek cez pešie mosty). Ostatné podnety sú v štádiu vybavovania 

a realizácie.  
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3. Informácia o činnosti Mestskej polície za obdobie január – máj 2016. 

JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP oboznámil prítomných s organizáciou práce 

útvaru MsP, základnými úlohami, zabezpečením verejného poriadku v meste, 

organizáciou MsP, s plnením základných povinností MsP za obdobie január – máj 

2016. Upozornil na problémy s bezdomovcami, na riešenie situácie ohľadom opilcov 

(záchytky pre opilcov), na projekt ochrana verejného poriadku, kde obyvatelia 

Kežmarku budú nápomocní pri ochrane bezpečnosti občanov a ochrane verejného 

poriadku.  

 

4. Informácia o priebehu prípravy 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 podal informáciu o ďalšom priebehu tvorby 

VZN. Informoval o plánovaných stretnutiach poslancov s obyvateľmi mesta 

Kežmarok a o problémoch s odchytom túlavých psov v katastri mesta.  

 

5. Informácia o cvičení záchranného systému okresu Kežmarok – preskúšanie 

modulu protipovodňových bariér členmi DHZ Kežmarok. 
Ing. Ladislav Melikant, zamestnanec mesta Kežmarok na úseku civilnej ochrany 

a požiarnej ochrany informoval prítomných o cvičení záchranného systému okresu 

Kežmarok a Asociácie samaritánov Slovenskej republiky a Rakúska, ktoré sa konalo 

dňa 26. 05. 2016 – 28. 05. 2016 v okrese Kežmarok. Do cvičenia sa zapojili aj 

členovia DHZ Kežmarok so svojou technikou. Členovia DHZ sa podielali na ukážke 

modelovej situácie na rozvinutie modulu protipovodňových bariér pri Ľubickom 

potoku v priestoroch bývalého vojenského priestoru Záľubica. Pri cvičení použili 

techniku, ktorú dostali v roku 2015 od MV SR (IVECO daily, protipovodňový vozík s 

príslušenstvom).  

 

6. Diskusia 

Pán Gašpar upozornil na skutočnosť zatvorených WC na starom cintoríne po 14.00 

hod. Navrhuje, aby Technické služby sprístupnili WC počas celej doby otvorenia 

cintorína. Na dvere je možné namontovať automat (na mince) na ich odomknutie, čím 

sa zamedzí poškodeniu interiéru zariadenia vandalmi. 

 

Pani Mgr. Müncnerová upozornila na malú prietočnosť vody pod mostami pri Pekárni 

a Kávomatoch. Žiada o riešenie tejto situácie ich prestavbou.  

Pani Mgr. Müncnerová upozornila aj na nutnosť opravy prepadnutého oporného múru 

v mieste bývalej trafostanice pred mostom pri Pekárni Gros a žiada o urýchlenie tejto 

opravy Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.  

 

JUDr. Modranský poukázal na zlý stav cesty na ulici Trhovište. Z dôvodu zlepšenia 

bezpečnosti cestnej premávky navrhuje urýchlenú opravu tohto cestného úseku.  

 

Viacerí členovia komisie navrhujú vybudovanie okružnej križovatky pri supermarkete 

Billa z dôvodu zlepšenia plynulosti cestnej premávky v meste Kežmarok.  
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Pani Mgr. Müncnerová upozornila na nedodržiavanie rýchlosti vozidiel na ulici 

Ľubická cesta. Navrhuje osadiť zariadenie s meraním rýchlosti vozidiel s oznamom 

„SPOMAĽ“ pre vozidlá prekračujúce povolenú rýchlosť. Z dôvodu bezpečnosti 

cestnej premávky na uvedenom úseku ďalej navrhuje zakázať predchádzania vozidiel. 

   

7. 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 


