
  

 

                  Mesto Kežmarok 

          Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

Číslo spisu: MsÚ-3187/2020-8 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 20. 11. 2020 v zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné námestie 1.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

     Mgr. Marek Hovaňák 

     Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

     Emil Hoffmann 

JUDr. Dušan Modranský 

     Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:     

 PhDr. Marta Sabolová 

Bc. Rastislav Bednár  

Mgr. Ondrej Jankura 

Vladimír Ochotnický  

 

Hostia:     plk. Mgr. Štefan Šipula – náčelník MsP 

        

Program : 

 

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

Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2. Správa o prejednávaných priestupkoch na úseku cestnej premávky na ulici 

Priekopa v Kežmarku za rok 2020 (plk. Mgr. Štefan Šipula) 

3. Správa o priebehu celoštátneho testovania na Covid - 19 v meste 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 navrhla zmenu resp. doplnenie programu 

zasadania nasledovne:   

 

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

     Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2.  Správa o prejednávaných priestupkoch na úseku cestnej premávky na ulici  

     Priekopa v Kežmarku za rok 2020 (plk. Mgr. Štefan Šipula). 

3.  Správa o priebehu celoštátneho testovania na Covid - 19 v meste Kežmarok 

    (Ing. Ladislav Melikant). 
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4. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 – MsP (plk. Mgr.  

    Štefan Šipula) 

5. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok pre OZ Útulok 

    (plk. Mgr. Štefan Šipula)  

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

Členovia komisie jednohlasne súhlasili so zmenou programu zasadania.  

             

2. Správa o prejednávaných priestupkoch na úseku cestnej premávky na ulici 

Priekopa v Kežmarku za rok 2020   

Náčelník mestskej polície plk. Mgr. Štefan Šipula predložil podrobnú správu 

o priestupkoch na ulici Priekopa v Kežmarku za rok 2020 na úseku cestnej premávky.  

Z celkových 1140 priestupkov na území mesta Kežmarok bolo na ulici Priekopa 

riešených 70 porušení právnych predpisov na úseku cestnej premávky.  

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu 

prejednávaných priestupkoch na úseku cestnej premávky na ulici Priekopa 

v Kežmarku za rok 2020 na vedomie.  

 

3. Správa o priebehu celoštátneho testovania na Covid - 19 v meste Kežmarok  

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

podal prítomným členom komisie správu o priebehu celoštátneho testovania na 

COVID – 19 v meste Kežmarok. Podrobne referoval o úlohách Krízového štábu mesta 

Kežmarok, zamestnancov mesta ako aj Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok, 

ktoré viedli k úspešnému zvládnutiu celej akcie.  

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o o priebehu 

celoštátneho testovania na Covid - 19 v meste Kežmarok na vedomie. 

 

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 - MsP 

Náčelník mestskej polície plk. Mgr. Štefan Šipula podrobne oboznámil všetkých 

prítomných s návrhom rozpočtu mesta Kežmarok – Mestskej polície na rok 2021. 

 

Všetci prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom rozpočtu a odporúčajú 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť tento návrh.  

 

5. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok pre OZ Útulok 

Náčelník mestskej polície plk. Mgr. Štefan Šipula predložil návrh zmluvy o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok pre Občianske združenie Útulok. Účelom zmluvy 

je podpora starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta 

Kežmarok a úhrada časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku.   
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Všetci prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom zmluvy o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu Mesta Kežmarok pre OZ Útulok a odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť tento návrh.  

 

6. Diskusia   
Člen komisie Emil Hoffmann z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky 

v meste Kežmarok navrhuje zmeniť (posunúť) prechody pre chodcov nachádzajúce sa 

na úsekoch výjazdov z nákupných centier na miestach kde sú osadené dopravné 

značky STOP. Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku 

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

služieb zaoberať sa týmto návrhom.  

 

UZNESENIE č. 1: 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021pre 

Mestskú políciu v Kežmarku. 
 
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.  

 

UZNESENIE č. 2: 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta 

Kežmarok pre OZ Útulok. 

 

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.  

 

7. 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 


