MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŢMAROK

Číslo spisu: MsÚ-358/2017-4

Zápisnica
zo zasadnutia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo
dňa 01. 03. 2017 na Mestskom úrade v Keţmarku v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.
Prítomní (predsedníčka, členovia a zapisovateľ komisie): Ing. Veronika Havírová, Ing. Plk.
Eduard Kolodzej, JUDr. Dušan Modranský, Vladimír Ochotnický, Bc. Rastislav Bednár,
Imrich Gašpar, Ing. Ladislav Melikant.
Prizvaný: JUDr. Jozef Marhefka

Program :
1. Otvorenie zasadania - privítanie členov komisie a pozvaných hostí (Ing.
Havírová - predsedníčka komisie).
2. Správa o činnosti Mestskej polície v Keţmarku za rok 2016 (JUDr. Marhefka).
3. Informácia z monitorovania tvorby ľadov na vodných tokoch v katastri mesta
Keţmarok (Ing. Melikant).
4. Reakcie na situáciu v oblasti dopravy a parkovania v meste Keţmarok (členovia
komisie).
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. Správa o činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2016
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 2016. 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.
Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o činnosti
MsP v Keţmarku za rok 2016 na vedomie.

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŢMAROK

3. Informácia z monitorovania tvorby ľadov na vodných tokoch v katastri mesta
Kežmarok
Ing. Ladislav Melikant – zamestnanec mesta Keţmarok na úseku CO, KR, BOZP, PO
podal informáciu z monitorovania tvorby ľadov na vodných tokoch v katastri mesta
Keţmarok. Problematickým tokom v zimnom období bol potok Pod Zámockým
kopcom, ktorý z dôvodu kompletného premrznutia koryta mal tendenciu vyliatia na
ulici Štúrova v Keţmarku. Vďaka údrţbe vykonávanej od 09. 01. 2017 do 23.02.2017
zamestnancami mesta a správy vodného toku SVP š.p. nedošlo k vzniku mimoriadnej
udalosti.
4. Reakcie na situáciu v oblasti dopravy a parkovania v meste Kežmarok
Na základe podnetov občanov na zhoršenú dopravnú situáciu v meste Keţmarok po
zjednosmernení ulice Tatranská došlo k diskusii medzi členmi komisie.
Pani predsedníčka Havírová poverila náčelníka MsP o monitorovanie situácie
a následné návrhy na jej zlepšenie.
Náčelník MsP upozornil na stále zväčšujúci sa počet motorových vozidiel, na čo nie je
prispôsobená doprava nie len v meste Keţmarok. Odbremeneniu veľkého počtu
vozidiel v meste Keţmarok by pomohlo vybudovanie obchvatu dopravy mimo územie
mesta. Podľa názoru náčelníka MsP by k zlepšeniu dopravnej situácie bolo prospešné
vybudovanie okruţných kriţovatiek pri vjazde do mesta Keţmarok od Popradu pri
Nemocnici a pri BILLE.
Člen komisie JUDr. Dušan Modranský upozornil na tzv. Generel dopravy, ktorý je
vyhotovený pre mesto Keţmarok a pýta sa, či posledná úprava resp. zmena v doprave
v Keţmarku je v súlade s týmto dokumentom. Podľa jeho názoru jednosmerka na ulici
Tatranská nie je dobrým riešením dopravnej situácie. Okrem iného je v čase dopravnej
špičky problematické vychádzanie motorových vozidiel z dvorov na ulici Krvavé pole
ako aj prejazd touto ulicou a ulicami Dr. Fischera a Mučeníkov. Ďalej navrhuje zrušiť
jednosmerku na Hradnom námestí od ulice Hradská cesta, kde sa nachádza zdravotné
stredisko z dôvodu parkovania, keďţe pri zdravotnom stredisku je nedostatočný počet
parkovacích miest.
Pani predsedníčka Havírová citovala aj názory chýbajúcej členky komisie Mgr.
Miroslavi Müncnerovej, ktorá je taktieţ proti jednosmerke na ulici Tatranská. Ďalej
poţaduje:
- zrušiť spoplatnenie parkovania na parkovisku vedľa Hotelovej akadémie
- smerom k centru mesta zvýšiť cenu parkovania
- od Hotelovej akadémie presunúť parkovacie rampy na parkovisko na ulici Baštová
- zabezpečiť moţnosť parkovania v meste cez SMS správu

5. Diskusia
Diskusia bola vedená v bode 4 programu komisie a týkala sa oblasti parkovania
a dopravy, preto informácie z diskusie sa nachádzajú vo vyššie uvedenom bode
programu.
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6. Podnety
Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku ţiadajú
o riešenie dopravnej situácie na uliciach Tatranská, Krvavé pole, Dr. Fischera
a Mučeníkov.
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

