
MESTO  KEŽMAROK 

Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

 

 

Číslo spisu: MsÚ-2992/2019-8 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 16. 10. 2019 v zasadacej miestnosti na Mestskej polícii v Kežmarku.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

JUDr. Pavel Zavacký 

     Mgr. Marek Hovaňák 

Mgr. Ondrej Jankura 

Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

Bc. Rastislav Bednár 

     Emil Hoffmann 

      

Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:   PhDr. Marta Sabolová 

     Vladimír Ochotnický 

       

       

      

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 mimoriadnej udalosti na rieke Poprad pri železničnej stanici v Kežmarku 

zo dňa 17.09.2019 (Ing. Melikant). 

3. Návrh rozpočtu na rok 2020 za MsP v Kežmarku (Kušnirák). 

4. Odôvodnenie a návrh všeobecného záväzného nariadenia na zákaz predaja 

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

(JUDr. Bednárová a Kušnirák). 

5. 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 mimoriadnej udalosti na rieke Poprad pri železničnej stanici v 

Kežmarku zo dňa 17.09.2019  

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

podal prítomným členom komisie správu z MU – úniku neznámej látky do rieky 

Poprad z dažďovej kanalizácie na mieste: 50 metrov od mostnej konštrukcie pri 

nákupnom stredisku Lidl smerom na Starú Ľubovňu pod železničnou stanicou v 

Kežmarku. Bol podrobne popísaný priebeh záchranných prác a úkony všetkých 

záchranných zložiek a kontrolných štátnych orgánov.  

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu 

z mimoriadnej udalosti na rieke Poprad pri železničnej stanici v Kežmarku zo dňa    

17. 09. 2019 na vedomie. 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2020 za MsP v Kežmarku   

Milan Kušnirák poverený riadením MsP v Kežmarku podrobne oboznámil všetkých 

prítomných s návrhom rozpočtu mesta Kežmarok – Mestskej polície na rok 2020. 

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala návrh rozpočtu na 

rok 2020 za MsP v Kežmarku na vedomie a požiadala p. Kušniráka o opätovné 

vrátenie sa k návrhu rozpočtu na najbližšom zasadaní komisie bezpečnosti občanov a 

ochrany verejného poriadku. 

 

4. Odôvodnenie a návrh všeobecného záväzného nariadenia na zákaz predaja 

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

Z dôvodu prebiehajúcej prípravy všeobecného záväzného nariadenia na zákaz predaja 

alkoholických nápojov po 22.00 hod v prevádzkarňach potravín na území mesta 

Kežmarok je tento bod programu presunutý na najbližšie zasadnutie komisie 

bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku za účasti právničky mesta JUDr. 

Bednárovej.  

   

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 

 


