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Číslo spisu: MsÚ-3187/2020-4 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 11. 05. 2020 v zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné námestie 1.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

     Bc. Rastislav Bednár 

     Vladimír Ochotnický  

     JUDr. Pavel Zavacký 

     Emil Hoffmann 

     Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:     

 Mgr. Marek Hovaňák 

Mgr. Ondrej Jankura 

PhDr. Marta Sabolová 

 

Hostia:     plk. Mgr. Štefan Šipula – poverený riadením MsP 

     Ing. Matúš Polák 

      

 

 

Program : 

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

Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

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

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

3. Správa o opatreniach mesta Kežmarok na úseku civilnej ochrany v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 (Ing. Ladislav Melikant). 

4. Správa o činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2019 (plk. Mgr. Štefan 

Šipula).  

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadanie komisie otvorila predsedníčka Mgr. Jana Majorová Garstková. Privítala  

členov komisie a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom zasadania.  
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2. 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 podrobne informoval o situácii 

v doprave v meste Kežmarok: 

- Dňa 26.03.2020 bola SSC vykonaná nosná skúška provizórneho mosta s kladným 

záverom. Dňa 30.03.2020 o 10.00 bol po všetkých potrebných povoleniach 

a skúškach provizórny most daný do prevádzky. Cez provizórny most vedie 

jednosmerná premávka smerom od Spišskej Belej do Popradu.  Obchádzková trasa 

cez Prešov pre nákladné vozidlá bola zrušená. Momentálne sa pripravuje 

rekonštrukcia mosta M 5624, cez ktorý vedie jednosmerná premávka smerom od 

Popradu na Spišskú Belú.  

- Dňa 01.04.2020 o 9.00 hod prednosta Okresného úradu Prešov zrušil mimoriadnu 

situáciu na území Prešovského kraja, z dôvodu zlého stavebnotechnického stavu 

mosta M 67-064 cez rieku Poprad na ceste I/66. Po výstavbe a sprevádzkovaní 

dočasného premostenia pri problematickom moste boli zrušené obchádzkové trasy 

pre nákladnú dopravu cez Prešov a bola realizovaná obchádzková trasa v meste 

Kežmarok práve cez dočasný most v jenom smere. Mimoriadna situácia v meste 

Kežmarok stále trvá a bude až do rekonštrukcie mosta M 5624, ktorý je 

v havarijnom stave. Momentálne SSC pripravuje projektovú dokumentáciu 

rekonštrukcie predmetného mosta cez externú firmu.  

- Dopravná situácia v meste Kežmarok je aj po vybudovaní provizórneho mosta 

stále problematická. Premávka v smere Poprad – Spišská Belá pre tranzitnú 

dopravu vedie cez most M 5624 cez rieku Poprad, ktorý je v zlom 

stavebnotechnickom stave. Vozidlá idúce v jednom smere cez uvedený most musia 

byť v pravidelných odstupoch (uvedené na dopravenej značke osadenej pred 

mostom), a tým sa premávka nie len tranzitnej dopravy spomaľuje a vytvárajú sa 

kolóny. Vzhľadom na zmenenú situáciu dopravy ako aj zmenu pohybu chodcov 

cez prechody pre chodcov je situácia naďalej nebezpečná. K zmene povedie až 

zrealizovaná rekonštrukcia problematického mosta.  

- Za vzniknutú situáciu je zodpovedná SSC IvaSC (uvedené vo vyhlásení MS na 

území mesta Kežmarok, 17.12.2019), ktorá pripravuje projektovú dokumentáciu 

rekonštrukcie mosta M 5624 cez rieku Poprad na ceste I/66.  

 

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.  

 

3. Správa o opatreniach mesta Kežmarok na úseku civilnej ochrany v súvislosti 

s pandémiou COVID-19  

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

podal prítomným členom komisie správu o opatreniach mesta Kežmarok na úseku 

civilnej ochrany v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Opatrenia mesta Kežmarok: 
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- 09.3.2020 - Na základe žiadosti Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie 

preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej 

republike primátor mesta Kežmarok odporučil fyzickým a právnickým osobám 

pôsobiacim na území mesta Kežmarok obmedziť a zvážiť organizáciu 

spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (podujatia, pri ktorých by mohlo 

dôjsť k šíreniu ochorenia).  

Všetky organizácie v meste, ktoré mali v pláne organizovať podujatia v meste 

Kežmarok boli požiadané (telefonicky, mailom), aby podujatia zrušili, alebo 

presunuli na neskorší termín (kino, divadlo, športové podujatia, CVČ...). 

- 10.3.2020 - Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR primátor mesta Kežmarok 

zakázal fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území mesta Kežmarok 

organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (podujatia pri 

ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia). Zákaz platí od 10. 03. 2020 do 

odvolania.  

Všetky predmetné organizácie v meste Kežmarok boli o tomto zákaze vyrozumené 

a nariadenie im bolo doručené.   

- 11.3.2020 - V záujme vlastného a verejného zdravia pre obmedzenie šírenia 

koronavírusu mesto Kežmarok preventívne odporúčalo občanom: 

- obmedziť  návštevu  verejných inštitúcií  len na nevyhnutné prípady 

(uprednostniť vybavenie jednotlivých podaní bezkontaktne prostredníctvom 

telefónu, e-mailom), 

- obmedziť  návštevy vo veľkých  obchodných centrách, 

- zabezpečiť nákup a donášku potravín seniorom rodinnými príslušníkmi, 

- povinné úhrady daní a iných poplatkov  realizovať bezhotovostným prevodom 

cez internet banking, vyhýbať sa plateniu v hotovosti. 

- 12.3.2020 - Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom 

(COVID19) vydal primátor mesta príkaz: 

Dňa 13. 03. 2020 sa uzatvárajú pre žiakov a návštevníkov všetky základné a 

materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok,  

zároveň dňa 13. 03. 2020 bude pre klientov Mestský úrad v Kežmarku zatvorený. 

Primátor mesta Kežmarok ďalej odporúčal iným zriaďovateľom škôl a zariadení, 

aby veľmi dôsledne zvážili prevádzku svojich zariadení na území mesta Kežmarok 

v tomto termíne. 

- 13.3.2020 - Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, primátor 

mesta Kežmarok nariadil od 13. 3. 2020 minimálne po dobu  

14 dní pre fyzické a právnické osoby, ktoré sa nachádzajú na území mesta: 

Vykonanie 14-dňovej povinnej karantény pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo 

zahraničia. 

Zatvorenie všetkých škôl, školských a voľnočasových zariadení. 

Zatvorenie sociálnych, kultúrnych a športových zariadení. 

Zatvorenie zábavných podnikov, herní, diskoték a wellness centier. 

Zákaz zhromažďovania sa a zdržiavania sa občanov na verejných priestranstvách 

(detské ihriská, športoviská...) 
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- 6.4.2020 - Mesto Kežmarok nariadilo zmenu úradných hodín  na Mestskom úrade 

v Kežmarku, zároveň požiadalo občanov, aby na všetkých úradoch vybavovali len 

nevyhnutnú agendu. Mesto zriadilo počas pracovných hodín informačnú linku pre 

klientov mesta. 

- So všetkými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami zo strany štátu a mesta sú 

obyvatelia, ako aj fyzické a právnické osoby mesta pôsobiace na území mesta 

Kežmarok oboznamované prostredníctvom webovej stránky mesta, Kežmarskej 

televízie, facebooku, instagramu. 

- Kontrolu realizácie opatrení a nariadení súvisiacich s pandémiou COVID-19 

vykonáva mesto Kežmarok prostredníctvom príslušníkov MsP. 

- Mesto Kežmarok zabezpečilo a zabezpečuje ochranné a dezinfekčné prostriedky pre 

všetkých svojich zamestnancov a chod úradu, ako aj pre zariadenie pre seniorov a 

členov DHZO. 

-  Mesto Kežmarok zakázalo vstup do budov mesta a kancelárií bez ochranných 

pomôcok (rúško,...), pri vchode na mestský úrad meria klientom teplotu a zabezpečilo 

pri každom vstupe do budovy dezinfekciu rúk. 

- Zariadenie pre seniorov od vyhlásenia mimoriadnej situácie pracuje tak, aby chránilo 

svojich klientov a personál pred nákazou vírusu. Opatrenia konzultuje s mestom 

Kežmarok. Je subjektom hospodárskej mobilizácie a v plnom rozsahu plní svoje 

úlohy. 

-  Mesto Kežmarok zabezpečuje aj podpornú sociálnu službu v spolupráci s ZPS – 

donášku stravy do domácností pre seniorov (60 obedov) za prísnych hygienických 

podmienok. Zároveň ZPS naďalej poskytuje obedy pre seniorov. Prešlo z vydávania 

do obedárov na rozvoz obedov klientom zamestnancami mesta Kežmarok za 

sprísnených hygienických podmienok.  

- Mesto Kežmarok v spolupráci so skautmi realizuje donášku nákupov 

a voľnopredajných liekov osobám starším ako 65 rokov a ZŤP. Mesto poskytlo dve 

telefónne linky, zamestnankyne na príjem hovorov a ochranné a dezinfekčné 

prostriedky pre skautov. 

- Mesto Kežmarok zabezpečilo prostredníctvom príslušníkov MsP rúška a jednorázové 

rukavice seniorom od 75 rokov s trvalým pobytom v meste Kežmarok. 

- Mesto od 02.04.2020 prostredníctvom MsKS v Kežmarku poskytuje rúška aj pomocou 

predajného automatu prerobeného na tento účel. Automat je umiestnený v nákupnom 

stredisku TESCO. Túto službu poskytuje aj právnická osoba Kávomaty. S rúškami má 

v ponuke aj dezinfekčné gély na ruky. 

-  Od 03. 04. 2020 prebieha v meste Kežmarok dezinfekcia autobusových zastávok 

vrátane vonkajších priestorov autobusovej a železničnej stanice. Ide hlavne o plochy 

na sedenie a plochy, ktorých sa občania dotýkajú. Ďalej sú  dezinfikované zóny pred 

poliklinikou, nemocnicou, nákupnými strediskami a lavičky pri oddychových zónach.  

- Mesto Kežmarok naďalej zabezpečuje terénnu sociálnu (opatrovateľskú) službu   

pre 50 seniorov so zvýšeným dôrazom na hygienu a preventívne opatrenia. Vykonáva 

ju 29 opatrovateliek, ktorým mesto vrátane ich klientov zabezpečuje ochranné 

a dezinfekčné prostriedky.  

- Mesto Kežmarok zabezpečuje prevádzkovanie nocľahárne pre občanov bez  

prístrešku. Nocľaháreň je subjektom hospodárskej mobilizácie a v plnom rozsahu plní 
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svoje úlohy. Zabezpečuje meranie teploty pri prijímaní bezdomovcov a poskytuje 

zvýšené hygienické podmienky pre zamestnancov a klientov nocľahárne. Momentálne 

prevádzku nocľahárne zabezpečuje mesto Kežmarok pre občanov bez prístrešku 

nepretržite 24 hodín denne. 

- Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi a prídavkov na deti realizuje mesto Kežmarok pre 

občanov bez prístrešku a poberateľov osobitného príjmu za prísnych bezpečnostných 

a hygienických podmienok. 

- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok vykonávajú svoje činnosti v súlade 

s nariadeniami vlády, krízového štábu SR, vyhlásenia núdzového stavu, hlavného 

hygienika SR a úradu verejného zdravotníctva (zberný dvor, pohrebné služby...). 

- Mesto Kežmarok vyhodnocuje možné kapacity priestorov v prípade prepuknutia 

epidémie, vhodné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého rozsahu (zimný 

štadión, športová hala, atď.), z dôvodu uvoľnenia kapacít nemocnice pre liečbu 

ťažších stavov pacientov. 

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu 

o opatreniach mesta Kežmarok na úseku civilnej ochrany v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 na vedomie.  

 

 

4. Správa o činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2019  

V súlade s ustanoveniami  zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov plk. Mgr. Štefan Šipula poverený riadením MsP v Kežmarku  

predložil podrobnú správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok (ďalej len MsP)  za 

rok 2019. Prítomných oboznámil s organizáciou práce útvaru MsP, základnými 

úlohami, zabezpečením verejného poriadku v meste, organizáciou MsP, s plnením 

základných povinností MsP, s najdôležitejšími aspektmi činností MsP a základnými 

plánmi v činnosti MsP na rok 2020. 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o činnosti 

MsP v Kežmarku za rok 2019 na vedomie. 

 

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), 

- chýbajúcimi prechodmi pre chodcov na sídlisku na „spodnom Juhu“ v Kežmarku. 

Prechody pre chodcov na vyššie uvedenom území chýbajú z dôvodu zrušenia 

a odstránenia dopravnej značky obytná zóna.  
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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 

 

 

 

 


