MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Číslo spisu: MsÚ-358/2017-2

Zápisnica
zo zasadnutia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo
dňa 25.01.2017 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.
Prizvaní: JUDr. Jozef Marhefka, Ing. Ladislav Tomaškovič
Hosť: Ing. Matúš Polák – poslanec MsZ v Kežmarku

Program :
1. Otvorenie zasadania - privítanie členov komisie a pozvaných hostí (Ing.
Havírová - predsedníčka komisie).
2. Podanie informácie o projekte rozšírenia kamerového systému v meste Kežmarok
(JUDr. Marhefka).
3. Správa z odstránenia havárie potrubia pitnej vody na sídlisku Juh v Kežmarku
(Ing. Melikant).
4. Prehodnotenie podmienok parkovania a funkčnosti parkovacieho systému
v meste Kežmarok (JUDr. Marhefka, Ing. Tomaškovič).
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. Podanie informácie o projekte rozšírenia kamerového systému v meste
Kežmarok
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP podal informáciu o projekte rozšírenia
kamerového systému v meste Kežmarok. Do projektu, ktorý bol vyhlásený v decembri
2015 sa mesto Kežmarok prostredníctvom MsP zapojilo v januári 2016 podaním
žiadosti. V decembri 2016 obdržalo oznámenie o poskytnutí finančných prostriedkov
v hodnote 20 000 € na rozšírenie kamerového systému v meste. Finančné prostriedky
budú použité na zakúpenie a sprevádzkovanie 16 kamier na desiatich stanovištiach.
Z realizáciou sa začne po obdržaní finančných prostriedkov na účet mesta.
Miesta osadenia kamier:
1. Pri obchodnom dome Lidl
2. Na Ľubickej ceste
3. Pri križovatke na uliciach Tatranská a Huncovská
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4. Na ulici Trhovište
5. Pri križovatke na uliciach Hviezdoslavova a Jakuba Kraya
6. Na ulici Kušnierska brána
7. Na ulici Pod lesom
8. Na ulici Michalská brána
9. Pri križovatke na ulici Dr. Fischera a Slovenskej pošty
10. Pri križovatke na uliciach Dr. Alexandra a Garbiarska
3. Správa z odstránenia havárie potrubia pitnej vody na sídlisku Juh v Kežmarku
Ing. Ladislav Melikant – zamestnanec mesta Kežmarok na úseku CO, KR, BOZP, PO
podal sprácu z priebehu odstránenia havárie potrubia pitnej vody na sídlisku Juh
v Kežmarku (16.01.2017 – 17.01.2017). V správe uviedol podrobný priebeh
odstránenia havárie, možnosti zásobovania pitnou vodou v silných mrazoch a spôsob
vyrozumenia obyvateľstva pri haváriách.
4. Prehodnotenie podmienok parkovania a funkčnosti parkovacieho systému
v meste Kežmarok
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP spoločne s Ing. Ladislavom Tomaškovičom
zamestnancom mesta Kežmarok, oddelenia územného plánu, životného prostredia
a stavebného poriadku reagovali na podnety členov komisie ohľadom podmienok
parkovania a funkčnosti parkovacieho systému. Zhodnotili doterajšie fungovanie
systému. Predsedníčkou komisie Ing. Veronikou Havírovou boli požiadaní
o sumarizáciu postrehov (nápadov) spojených s vylepšením parkovacieho systému,
ktoré by sa mohli v budúcnosti realizovať, a tým systém neustále vylepšovať.

5. Diskusia
Z dôvodu monitorovania a ochrany verejného poriadku poukázala Mgr. Miroslava
Müncnerová na chýbajúcu kameru na mieste medzi evanjelickým kostolom (červený
kostol) a dreveným evanjelickým artikulárnym kostolom a na chýbajúcu kameru za
Tescom smerom na futbalový štadión. Po zistení nákladov na realizáciu
sprevádzkovania kamier bude na mestskom zastupiteľstve iniciovať, aby to bolo
realizované a hradené z rozpočtu mesta.
Z dôvodu častých porúch na potrubí pitnej vody navrhuje pani Ing. Veronika
Havírová, aby bola preskúmaná zmluva s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou,
a.s. a aby bol zistený stav potrubia.
Ing. Matúš Polák poslanec MsZ v Kežmarku ako hosť komisie bezpečnosti občanov a
ochrany verejného poriadku poukázal na nebezpečnú dopravnú situáciu na ulici Dr.
Fischera po zjednosmernení ulice Tatranskej. K diskusii na túto tému sa pridal člen
komisie JUDr. Dušan Modranský, ktorý uviedol, že z dôvodu zlepšenia bezpečnosti
cestnej premávky by bolo v meste Kežmarok potrebné namiesto ulice Tatranskej
zjednosmerniť ulicu Trhovište.
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Pán Imrich Gašpar upozornil na nedostatočne upravené chodníky v meste v zimnom
období a navrhuje vyzvať majiteľov objektov, kde sa chodníky neudržiavajú, aby
došlo k náprave.
Poslanec MsZ v Kežmarku Ing. Matúš Polák informoval predsedníčku a členov
komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku o podaní návrhu
primátorovi a prednostovi mesta vo veci neplatenia parkovného obyvateľmi
a návštevníkmi mesta v období na prelome rokov v mesiacoch december a január.
Všetci prítomní členovia a predsedníčka komisie súhlasili s vyššie uvedeným
návrhom.
Ďalej navrhol zaoberať sa myšlienkou platenia parkovného prostredníctvom SMS
správy, ako aj predpladenia parkovacieho preukazu bez uvedenia dátumu a času.
Dátum a čas si občan, alebo návštevník mesta dopíše po zaparkovaní na mieste.
Pán poslanec upozornil na neosvetlený prechod pre chodcov medzi ulicami Petržalská
a Južná a informoval prítomných o plánovaní stavby bytového domu za Tescom pri
mieste zhromažďovania odpadu a zásobovania supermarketu. Nesúhlas s realizáciou
stavby na uvedenom mieste vyjadrili predsedníčka komisie Ing. Veronika Havírová
a členka komisie Mgr. Miroslava Müncnerová.
6. Podnety
Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku žiadajú o
prerokovanie návrhu pána poslanca Ing. Matúša Poláka ohľadom vylepšenia
parkovacieho systému v meste Kežmarok ako podnetu na zmenu VZN.
Termín: do 20. 03. 2017
Preskúmať obsah zmluvy uzatvorenej medzi mestom Kežmarok a Podtatranskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. z dôvodu častých porúch na potrubí pitnej vody.
Termín: do 28. 02. 2017
Zodpovedná: Ing. Veronika Havírová
Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúčajú, aby
zápisnice zo zasadnutí komisie čítali kompetentné osoby.
Termín: Stály
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

