
  

 

                  Mesto Kežmarok 

          Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

 

Číslo spisu: MsÚ-3187/2020-2 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 11. 02. 2020 v zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné námestie 1.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

     Bc. Rastislav Bednár 

     Mgr. Marek Hovaňák 

Mgr. Ondrej Jankura 

     Emil Hoffmann 

     Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:    

 PhDr. Marta Sabolová 

     Vladimír Ochotnický  

     JUDr. Pavel Zavacký  

      

Hostia:     Milan Kušnirák – náčelník MsP 

      

 

 

Program : 

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

Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2. Stav prechodov pre chodcov v meste Kežmarok a návrhy na zvýšenie ich  

bezpečnosti (Milan Kušnirák (MsP). 

3. Správa o vzniku MU a vyhlásení MS zo dňa 17. 12. 2019 na území mesta 

Kežmarok (Ing. Ladislav Melikant). 

4. Informácia o kamerovom systéme v meste Kežmarok - plán na rok 2020 (Milan 

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.  

                   

2. Stav prechodov pre chodcov v meste Kežmarok a návrhy na zvýšenie ich  

bezpečnosti   

Predsedníčka   komisie   Mgr. Jana Majorová Garstková predložila prítomným správu 
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Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku, ODI o dopravno-

bezpečnostnej situácii na priechodoch pre chodcov v meste Kežmarok. OR PZ ODI 

Kežmarok navrhuje najfrekventovanejšie priechody pre chodcov v prieťahu štátnej 

cesty I/66 doplniť prvkami na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky blikajúcimi 

zariadeniami, ktoré sú súčasťou trvalého dopravného značenia IP6 – na uliciach: 

Huncovská pri nemocnici, pri Daňovom úrade, na ulici Toporcerova pri cintoríne. 

Prechod pre chodcov pri okružnej križovatke pri BILLE riešiť samostatnou lávkou cez 

rieku Poprad. Pri Okresnom úrade v Kežmarku navrhuje z dôvodu sťažených 

výhľadových pomerov kvôli parkujúcim vozidlám a živému plotu zrušiť parkovacie 

miesto pred prechodom pre chodcov od Slovenskej sporiteľne. Prechody pre chodcov 

vyznačovať dopravným značením s reflexným podkladom a v blízkosti prechodov pre 

chodcov a križovatiek neumiestňovať reklamné a iné zariadenia, ktoré odpútavajú 

pozornosť účastníkov cestnej premávky. Na záver správy OR PZ ODI Kežmarok boli 

uvedené štatistické ukazovatele dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov 

v meste Kežmarok so záverom vyhodnotenia úseku:  

- dopravné značenie na úseku cez mesto Kežmarok je bez nedostatkov, 

- stavebno-technický stav komunikácie je bez nedostatkov.     

Podľa štatistických údajov OR PZ ODI Kežmarok sa dopravné nehody na prechodoch 

pre chodcov stali medzi 10 – 16 hod.   

 

Príslušníci mestskej polície Kežmarok vykonali obhliadku prechodov pre chodcov na 

území mesta Kežmarok. Správu o stave prechodov pre chodcov podal Milan Kušnirák 

poverený riadením MsP v Kežmarku. V správe uviedol miesta, kde je možné zvýšiť 

bezpečnosť: 

1. Michalská cesta – neosvetlený prechod pre chodcov Plastiflex, ostrovček s Asco 

2. Michalská cesta – križovatka pri Tatraľane (slabá viditeľnosť, osvetlenie funkčné 

iba od rieky Poprad) 

3. Michalská cesta – prechod pre chodcov od OÚ smerom na železničnú stanicu  je 

osvetlený iba od rieky Poprad, od železničnej stanice osvetlenie chýba 

4. Toporcerova ulica – prechod pre chodcov ku školskému zariadeniu – návrh: 

osvetlenie osadiť na dlhšie ramená nad vozovku. 

Mestské komunikácie: 

5 Tvarožnianska ulica – chýba osvetlenie na prechode pre chodcov medzi Kauflandom 

a Tescom.   

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správy o stave 

prechodov pre chodcov v meste Kežmarok na vedomie a postupuje zistenia a návrhy 

ohľadom zvýšenia bezpečnosti na prechodoch pre chodcov komisii urbanistky 

a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb.  
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3. Správa o vzniku MU a vyhlásení MS zo dňa 17. 12. 2019 na území mesta 

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

podal prítomným členom komisie správu o vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení 

mimoriadnej situácie na území mesta Kežmarok zo dňa 17. 12. 2019. V správe 

podrobne uviedol kroky krízového štábu mesta Kežmarok vyplývajúce z povinností 

preneseného výkonu štátnej správy v oblasti civilnej ochrany. Informoval o všetkých 

mimoriadnych zasadaniach a stretnutiach so zainteresovanými osobami v meste 

Kežmarok a krajskom meste Prešov na ktorých boli uložené opatrenia a následne 

vykonávaná kontrola ich realizácie inštitúciami: SSC, IVaSC Košice, krízového štábu 

OÚ Prešov, KR PZ Prešov, KR PZ KDI Prešov, OR PZ Prešov, OR PZ ODI Prešov, 

Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, OÚ Kežmarok, Mesta Kežmarok, SÚC 

PSK, OÚ Prešov. Mimoriadna situácia v meste Kežmarok a následne na území 

prešovského kraja bola vyhlásená z dôvodu kritickej situácie plynulosti cestnej 

premávky, ktorú zapríčinil zlý stavebnotechnický stav mosta M 5624 cez rieku Poprad 

na ceste I. triedy 66. 
 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o vzniku 

mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie na území mesta Kežmarok zo 

dňa 17. 12 .2019 na vedomie. 

 

4. Informácia o kamerovom systéme v meste Kežmarok - plán na rok 2020  

Milan Kušnirák poverený riadením MsP v Kežmarku oboznámil všetkých prítomných 

o kamerovom systéme v meste Kežmarok a vízii jeho rozšírenia v roku 2020. 

V súčasnosti kamerový systém v Kežmarku tvorí 80 funkčných kamier, z toho 64 

inteligentných. V prípade možnosti poskytnutia dotácie v roku 2020 Ministerstvom 

vnútra SR na úseku podpory aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti 

kriminalite je mesto Kežmarok pripravené zapojiť sa do výzvy a kamerový systém 

rozšíriť.  

Od občanov mesta Kežmarok a členov komisie bezpečnosti občanov a ochrany 

verejného poriadku boli navrhnuté miesta na umiestnenie nových kamier: 

- Židovský cintorín 

- Zimný štadión  

- Košická ulica 

- Útulok psov. 

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala informáciu 

o kamerovom systéme v meste Kežmarok a plán na rok 2020 na vedomie a odporúča 

v budúcnosti do plánu rozšírenia kamerového systému v meste Kežmarok doplniť 

umiestnenie kamier pri židovskom cintoríne, zimnom štadióne, útulku psov a na 

Košickej ulici.  
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5. Diskusia  

Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku navrhujú 

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

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti zaoberať sa opätovným zjendosmernením ulice 

Tatranská, alebo znížením povolenej rýchlosti vozidiel na tejto ulici (40 km/h). 

 

Člen komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku Ing. plk. Eduard 

Kolodej riaditeľ OR HaZZ v Kežmarku informoval a upozornil prítomných na 

opakujúcu sa mimoriadnu udalosť – únik neznámej látky do rieky Poprad pod 

železničnou stanicou. MU sa opakuje od augusta 2019, pričom kompetentné štátne 

orgány do dnešného dňa nenašli pôvodcu a vinníka tejto záťaže, ktorá znečisťuje 

životné prostredie. Mimoriadna udalosť sa zopakovala päť krát.  

 

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 

 

 

 

 


