
  

 

                  Mesto Kežmarok 

          Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

 

Číslo spisu: MsÚ-3187/2020-6 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 9. 10. 2020 v zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné námestie 1.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

     Mgr. Marek Hovaňák 

     Vladimír Ochotnický  

PhDr. Marta Sabolová 

     Emil Hoffmann 

     Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:     

 Bc. Rastislav Bednár  

Mgr. Ondrej Jankura 

Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

 

Hostia:     plk. Mgr. Štefan Šipula – náčelník MsP 

           

 

 

Program : 

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

Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2. Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok (plk. Mgr. Štefan Šipula) 

3. Správa o priebehu mimoriadnej udalosti a mimoriadnej situácie vyhlásenej dňa 

17.12.2019 v cestnej doprave na území mesta Kežmarok (Ing. Ladislav Melikant). 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadanie komisie otvorila predsedníčka Mgr. Jana Majorová Garstková. Privítala  

členov komisie a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom zasadania.  

                   

2. Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok  

Na základe zmeny platných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou MsP (novela 

zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polície v znení neskorších predpisov) predložil 

náčelník mestskej polície plk. Mgr. Štefan Šipula nový organizačný poriadok Mestskej 

polície v Kežmarku. Predsedníčke komisie a prítomným členom komisie vysvetlil 

dôvod tvorby nového organizačného poriadku Mestskej polície v Kežmarku. Z dôvodu  
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efektívnejšieho využívania právnych noriem došlo k zrušeniu Štatútu mestskej polície 

a vybrané ustanovenia boli zapracované do nového organizačného poriadku. Cieľom 

organizačného poriadku je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii 

a vymedzenie organizačnej štruktúry mestskej polície, vzájomné vzťahy medzi 

náčelníkom a ostatnými príslušníkmi mestskej polície, systém riadenia a organizácie 

práce, prijímanie nových príslušníkov, materiálno technické zabezpečenie a hodnostné 

označenie príslušníkov Mestskej polície v Kežmarku. Náčelník MsP odpovedal na 

všetky otázky predsedníčky komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného 

poriadku a jej členov týkajúce sa nového organizačného poriadku.  

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nový organizačný poriadok Mestskej polície v 

Kežmarku. 
 

 

3. Správa o priebehu mimoriadnej udalosti a mimoriadnej situácie vyhlásenej dňa 

17.12.2019 v cestnej doprave na území mesta Kežmarok  

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

podal prítomným členom komisie správu o priebehu MU a MS zo dňa 17.12.2020 

v cestnej doprave na území mesta Kežmarok. V správe informoval o krokoch SSC 

IvaSC, ktorá je zodpovedná za vzniknutú situáciu. Momentálne prebieha verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie problematického mosta M 5624, ktorý je 

v havarijnom stave a taktiež prebieha údržba provizórneho mosta umiestneného pri 

mostnej konštrukcii M 5624. 

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o priebehu 

mimoriadnej udalosti a mimoriadnej situácie vyhlásenej dňa 17.12.2019 v cestnej 

doprave na území mesta Kežmarok na vedomie.  

 

4. Diskusia  

Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku navrhujú 

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

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov zaoberať sa návrhom osadiť spomaľovací 

prah na ulici Trhovište pri prechode pre chodcov od zdravotného strediska smerom ku 

ZŠ Grundschule 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 aj týmto návrhom.  
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Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku žiadajú 

náčelníka MsP v Kežmarku pripraviť a predložiť na najbližšom zasadaní komisie 

bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zoznam prejednávaných 

priestupkov na úseku cestnej premávky na ulici Priekopa v Kežmarku.  

 

UZNESENIE: 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nový organizačný poriadok Mestskej polície v 

Kežmarku. 
 
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.  

 

5. 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 

 

 

 

 


