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Číslo spisu: 13/2016-17 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa  21. 09. 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, Bc. Rastislav Bednár, Imrich Gašpar, Ing. Ladislav Melikant. 

Prizvaný: JUDr. Jozef Marhefka. 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie zasadania  -  privítanie členov komisie a pozvaných hostí 

(predsedníčka komisie). 

2. Informácia o zvýšení bezpečnosti občanov v meste Kežmarok – inštalácia nového 

kamerového systému mestskej polície. (JUDr. Marhefka). 

3. Informácia o monitorovaní poldrov vybudovaných v priestoroch bývalého 

vojenského obvodu Javorina. (Ing. Melikant).  

4. Využitie dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálne vybavenie 

dobrovoľného hasičského zboru v Kežmarku (Ing. Melikant). 

5. Diskusia. 

6. Podnety. 

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. Informácia o zvýšení bezpečnosti občanov v meste Kežmarok – inštalácia nového 

kamerového systému mestskej polície.  
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP v Kežmarku oboznámil prítomných 

s realizáciou výstavby monitorovacieho systému v meste Kežmarok. K siedmim 

kamerám pribudlo ďalších päť. Umiestnené sú na miestach:  

- Pri Kežmarskom hrade na budove BERG. 

- Na ulici K. Kuzmányho (monitoruje aj cyklochodník). 

- Na starom cintoríne na rohu domu smútku. 

- Na ulici Kušnierska brána.  

- Na Petržalskej ulici (monitoruje uvedenú ulicu, TESCO a sčasti Kaufland). 

Tieto kamery sú už namontované. Plne funkčné budú od 27. 09. 2016. Na operačnom 

stredisku MsP sú umiestnené dva nové moderné monitory na ktoré je prenášaný obraz 
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z kamier. Snahou MsP je v budúcnosti monitorovací systém doplniť ďalšími desiatimi 

kamerami. 

JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP ďalej informoval, že v blízkej budúcnosti budú 

v meste Kežmarok osadené dva informačné merače rýchlosti motorových vozidiel 

s obrazovým záznamom o prekročenej rýchlosti. Budú umiestnené na Ľubickej ceste 

a Huncovskej ulici. 

 

 

3. Informácia o monitorovaní poldrov vybudovaných v priestoroch bývalého 

vojenského obvodu Javorina. 

Ing. Ladislav Melikant informoval členov komisie o monitorovaní poldrov, ktoré sa 

nachádzajú v priestoroch bývalého vojenského obvodu Javorina. Monitorovanie v čase 

zvyšovania vodných hladín vykonávajú zamestnanci Vojenských lesov SR, ktorí 

v čase vzniku alebo vyhlásenia stupňov povodňovej aktivity upozorňujú na hrozbu 

povodne obce po toku potoka Ľubica. V roku 2016 poldre pri zrážkovej činnosti 

naplnené neboli. Na lepšie zabezpečenie ochrany mesta Kežmarok proti povodniam je 

nutné, aby boli dostavané zostávajúce 4 poldre podľa projektu SVP, š.p. 

  

4. Využitie dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálne vybavenie 

dobrovoľného hasičského zboru v Kežmarku  
Ing. Ladislav Melikant podal správu členom komisie o materiálnom zabezpečení 

Dobrovoľného hasičského zboru v Kežmarku. Dotáciu pridelenú Dobrovoľnou 

požiarnou ochranou SR vo výške 2000 € dobrovoľní hasiči v Kežmarku využili na 

doplnenie materiálneho vybavenia, nakoľko sú zaradený do kategórie B dobrovoľných 

hasičských zborov. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Kežmarok je súčasťou 

celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR 

a musí spĺňať podmienky, ktoré ustanovujú platné právne predpisy.  

 

5. Diskusia 

Pani Mgr. Müncnerová navrhuje, aby informačný merač rýchlosti motorových 

vozidiel bol na Ľubickej ceste osadený v blízkosti prechodu pre chodcov (bližšie 

k obci Ľubica), kde vozidlá idú najväčšou rýchlosťou. Ďalej navrhuje, aby iné 

problematické úseky v meste Kežmarok boli označené maketami vozidiel polície tak, 

ako to je v obciach v okrese Stará Ľubovňa. 

 

Pani prednostka OÚ Kežmarok Ing. Havírová navrhla na ďalšom zasadaní komisie 

prehodnotiť výšku parkovného v meste Kežmarok za účasti zamestnanca mesta 

oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku. 

 

Pán JUDr. Dušan Modranský upozornil na zlý stav dopravnej situácie na ulici 

Trhovište. Na nutnú opravu povrchu vozovky, ako aj na parkovanie na uvedenej ulici. 

Po odstavení vozidla nie je možná plynulá prevádzka. Pani Mgr. Müncnerová navrhla 

osadiť na uvedenom úseku dopravnú značku zákaz státia. 

 

Vladimír Ochotnický upozornil na chýbajúci chodník za svetelnou križovatkou na 

Michalskej ulici smerom ku Základnej škole Nižná brána a tým na zníženú 

bezpečnosť chodcov. 
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Z dôvodu podmytého oporného múru potoka Ľubica na vtokovej časti mosta na ulici 

Jakuba Kraya, ktorého opravu mal správca toku zrealizovať v roku 2015 pani 

prednostka OÚ Kežmarok Ing. Havírová zorganizuje stretnutie dotknutých strán.   

 

6. Podnety 

- Informačný merač rýchlosti motorových vozidiel umiestniť na Ľubickej ceste  

v blízkosti prechodu pre chodcov (bližšie k obci Ľubica). 

- Osadiť makety policajných vozidiel vedľa cesty na problematických dopravných 

úsekoch v meste. 

- Realizovať opravu povrchu vozovky na ulici Trhovište. 

- Umiestniť na ulici Trhovište dopravnú značku zákaz státia. 

- Vyriešiť zníženú bezpečnosť chodcov za svetelnou križovatkou na Michalskej 

ulici smerom ku Základnej škole Nižná brána (chýbajúci chodník).  

 

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 


