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Číslo spisu: MsÚ-2992/2019-6 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 03. 09. 2019 v zasadacej miestnosti na Mestskej polícii v Kežmarku.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

PhDr. Marta Sabolová 

JUDr. Pavel Zavacký 

     Vladimír Ochotnický 

     Mgr. Marek Hovaňák 

Mgr. Ondrej Jankura 

     Emil Hoffmann 

      

Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:   Ing. Plk. Eduard Kolodzej  

     Bc. Rastislav Bednár 

       

      

Hostia:     Milan Kušnirák – poverený riadením MsP 

      

 

Program : 

1. Otvorenie zasadania  -  privítanie členov komisie a pozvaných hostí (Mgr. Jana 

Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2. Správa z taktického cvičenia so štábom – únik nebezpečnej látky z technológie 

chladenia ľadovej plochy v priestoroch strojovne Zimného štadióna v Kežmarku 

(Ing. Melikant). 

3. Hodnotenie podujatia EĽRO z hľadiska bezpečnosti (Kušnirák). 

4. Plánované aktivity MsP v Kežmarku do konca roka 2019 (Kušnirák). 

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadanie komisie otvorila predsedníčka Mgr. Jana Majorová Garstková. Privítala  

členov komisie a pozvaného hosťa a oboznámila ich s programom zasadania.  
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2. Správa z taktického cvičenia so štábom – únik nebezpečnej látky z technológie 

chladenia ľadovej plochy v priestoroch strojovne Zimného štadióna v Kežmarku 

Ing. Ladislav Melikant – zamestnanec mesta Kežmarok na úseku CO, KR, BOZP, PO 

podal prítomným členom komisie podrobnú správu z taktického cvičenia so štábom, 

ktoré bolo realizované dňa 24. 04. 2019 v okolí a v interiéri zimného štadióna v 

Kežmarku. Dôvodom cvičenia bolo osvojenie si riešení krízových situácií spojených 

s únikom nebezpečnej látky (NH3). Aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam je 

dôležité, aby sa v pravidelných intervaloch precvičovali rôzne krízové situácie, čím sa 

zabezpečí príprava zainteresovaných zložiek na ich rýchlu a bezpečnú likvidáciu. 

Cvičenia sa zúčastnili príslušníci OR HaZZ v Kežmarku, zamestnanci zimného 

štadióna v Kežmarku, členovia krízového štábu mesta Kežmarok a zamestnanci 

Okresného úradu Kežmarok, odboru krízového riadenia.  

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu z taktického 

cvičenia so štábom – únik nebezpečnej látky z technológie chladenia ľadovej plochy 

v priestoroch strojovne zimného štadióna v Kežmarku na vedomie. 

 

3. Hodnotenie podujatia EĽRO z hľadiska bezpečnosti  

Milan Kušnirák poverený riadením MsP v Kežmarku vyhodnotil podujatie EĽRO 

2019 ako bezpečné. V porovnaní s rokom 2018 bolo podujatie pokojnejšie. Výtržnosti 

boli zaznamenané v okolí predajne potravín NON-STOP na ulici Hviezdoslavova. Na 

bezpečnosť dohliadali tri hliadky po dvoch príslušníkov MsP cez deň a taký istý počet 

v noci. Súčinnosť poskytli aj príslušníci štátnej polície hlavne v čase večerného 

programu a po jeho skončení. 

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala hodnotenie 

podujatia EĽRO z hľadiska bezpečnosti na vedomie. 

 

 

4. Plánované aktivity MsP v Kežmarku do konca roka 2019 

Milan Kušnirák poverený riadením MsP v Kežmarku oboznámil prítomných členov 

komisie s plánovanými aktivitami MsP v Kežmarku do konca kalendárneho roka 

2019. Okrem plnenia základných úloh so zabezpečením verejného poriadku v meste 

majú v pláne:  

- Vybaviť defibrilátorom vozidlo MsP a vyškoliť všetkých príslušníkov s jeho 

obsluhou. 

- Nakúpiť nové vozidlo s oddelenou kabínou - zadnou časťou na prevoz 

odchytených zvierat. 

- Vykonávať kontroly v spolupráci s príslušníkmi štátnej polície. 

- Zabezpečiť prostredníctvom všeobecného záväzného nariadenia zákaz predaja 

alkoholických nápojov po 22 hod. v prevádzkarňach potravín meste Kežmarok. 

- Dobudovať kamerový systém z dotácie Ministerstva vnútra SR. 



MESTO  KEŽMAROK 

Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

 

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala informácie 

o plánovaných aktivitách MsP v Kežmarku  na vedomie. 

   

 

 

5. Diskusia  
Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku navrhujú 

komisii urbanistky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb 

zaoberať sa parkovaním vozidiel nad 3,5 t a vozidiel s dĺžkou nad 5 m na sídliskách. 

Navrhujú zabezpečiť zákaz parkovania dopravným značením s obmedzením: ZÁKAZ 

STÁTIA pre vozidlá s dĺžkou nad 5,0 m v čase od 16:00 do 6:00. Tieto vozidlá určené 

na podnikateľskú činnosť zaberajú parkovacie miesta určené pre osobné vozidlá.  

 

Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku opätovne 

žiadajú MsP v Kežmarku o kontroly nevhodného a nebezpečného parkovania vozidiel 

v obytnej zóne v zákrutách križovatiek na „dolnom“ juhu v Kežmarku. 

 

Člen komisie Emil Hoffmann z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky 

v meste navrhuje osadenie zrkadla v križovatke ulíc P. J. Šafárika a Kukučínova. 

Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku navrhujú 

komisii urbanistky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb 

zaoberať sa týmto návrhom.  

  

 

6. Záver 
Na záver zasadania komisie predsedníčka všetkým prítomným poďakovala za aktívny 

prístup a ukončila rokovanie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Jana Majorová Garstková                                                                                          

                                                                                           predsedníčka komisie 

 

 

   

Zapísal: Ing. Ladislav Melikant – zapisovateľ komisie 

 


