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Číslo spisu: MsÚ-2992/2019-4 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 24. 04. 2019 v zasadacej miestnosti na Mestskej polícii v Kežmarku.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

     Vladimír Ochotnický 

     Mgr. Marek Hovaňák 

Mgr. Ondrej Jankura 

     Emil Hoffmann 

     Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:   PhDr. Marta Sabolová 

     Bc. Rastislav Bednár 

     JUDr. Pavel Zavacký  

      

Hostia:     JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP 

      

 

Program : 

1. Otvorenie zasadania  -  privítanie a predstavenie členov komisie a pozvaných 

hostí (Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2. Správa o činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2018 (JUDr. Marhefka). 

3. Informácia o rekonštrukcii a modernizácii priestorov Mestskej polície 

v Kežmarku  spojená s vizuálnou ukážkou (JUDr. Marhefka). 

4. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutia komisie Bezpečnosti občanov a ochrany 

verejného poriadku zo dňa 31. 01. 2019 (JUDr. Marhefka) 

5. Mapa kamerového systému (JUDr. Marhefka).   

6. Diskusia. 

7. 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 o činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2018  
V súlade s ustanoveniami  zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov náčelník Mestskej polície v Kežmarku JUDr. Jozef Marhefka 

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

rok 2018. Prítomných oboznámil s organizáciou práce útvaru MsP, základnými 

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

základných povinností MsP, s najdôležitejšími aspektami činností MsP a základnými 

plánmi v činnosti MsP na rok 2019. 

Na záver JUDr. Jozef Marhefka oboznámil prítomných s prehľadom odhaľovania 

a objasňovania priestupkov v roku 2018. Vyššie uvedený prehľad tvorí grafickú časť 

správy o činnosti MsP. 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o činnosti 

MsP v Kežmarku za rok 2018 na vedomie. 

 

3. Informácia o rekonštrukcii a modernizácii priestorov Mestskej polície 

v Kežmarku  spojená s vizuálnou ukážkou 
JUDr. Jozef Marhefka, náčelník MsP v Kežmarku podal informáciu o rekonštrukcii 

a modernizácii priestorov MsP v Kežmarku. Kancelárie, miestnosť stálej služby,  

vstupná hala, šatňa, kuchynka prešli rekonštrukciou: výmenou podláh, priestory boli 

vymaľované a bol vymenený nábytok. Po ústnej informácii vykonal náčelník MsP 

v Kežmarku vizuálnu ukážku s prednáškou. Rekonštrukcie sa nedotkli iba sociálne 

zariadenia z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov. K obnove dôjde v ďalšej 

etape.    

 

4. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutia komisie Bezpečnosti občanov a ochrany 

verejného poriadku zo dňa 31. 01. 2019  

- Rozšírenie kamerového systému: Do 13.05.2019 je možné zapojiť sa do výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstvom vnútra SR v oblasti: 

Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite. 

O pridelenie dotácie požiada Mestská polícia v Kežmarku na rozšírenie 

kamerového systému v meste o ďalších 11 kamier. Momentálne sa vytvára 

projektová dokumentácia rozšírenia kamerového systému. Miesta uloženia kamier 

sú na schválení u primátora mesta Kežmarok. 

Kamera č. 1 -  umiestnenie na Ul. Severná s výhľadom na Ul. Pod lesom 

a cyklistický chodník Zlatná  

Kamera č. 2 - umiestnenie na  Ul. Vyšný Mlyn s výhľadom na Ul. Sihoť a priľahlé 

priestory nemocnice  

Kamera č. 3 - umiestnenie na Ul. Huncovská, v objekte nemocnice Kežmarok, 

s výhľadom na ul. Tatranská a Huncovská  

Kamera č. 4 - umiestnenie na Ul. J.Kraya s výhľadom na Ul. Kamenná baňa, 

Ľubická cesta, cyklochodník, futbalový štadión 

Kamera č. 5  - umiestnenie – Ul. Priekopa s výhľadom na Ul. Hviezdoslavova, 

Trhovište       

Kamera č. 6 -  umiestnenie -  Ul. Toporcerova – parkovisko  
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Kamera č. 7 - umiestnenie – Ul.  Kamenná baňa s výhľadom na cintorín a priľahlé 

parkovisko 

Kamera č. 8 - Ul. Tatranská č. 27, s výhľadom na a Ul. Mučeníkov, J. Chalúpku 

Kamera č. 9 - Ul. Továrenská s výhľadom na Ul. Pod traťou  

Kamera č. 10 - Ul. Priekopa–časť za hradbami s výhľadom na Ul. Hviezdoslavova  

Kamera č. 11 -  interiér v budove Reduta (MsP)– úradná tabuľa, chodby 

              

- Kežmarská televízia, ani Kežmarské noviny doteraz neurobili reportáž, resp. 

článok s problematikou zakázaného parkovania vozidiel v obytnej zóne na Juhu 

v Kežmarku v zákrutách križovatiek ulíc Košická, Weilburská, Košická 

a Lanškrounská.  

Príslušníci MsP v Kežmarku realizujú priestupky na celom území mesta Kežmarok 

aj na sídlisku Juh na vyššie uvedených uliciach.  

Úlohe je v plnení. 

 

- Náčelník mestskej polície uviedol, že pred začiatkom vyučovania pri Základnej 

škole s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku dopravu usmerňujú príslušníci 

MsP v Kežmarku.  

 

- Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku postupuje 

problematiku ohľadom: 

- umiestnenia prechodu pre chodcov na sídlisku Sever, 

- umiestnenia cyklochodníka hneď za mostom na Severe, 

- zníženia rýchlosti za okružnou križovatkou v Pradiarni  

na Komisiu urbanistky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb na prejednanie.  

 

  

5. Mapa kamerového systému 
JUDr. Jozef Marhefka, náčelník MsP v Kežmarku informoval o spracovaní 

a následnom uložení mapy kamerového systému na internetovú stránku mesta. 

Z dôvodu účelu kamerového systému prístup k mape bol zaheslovaný. Heslo je 

k dispozícii oprávneným osobám  po schválení primátorom mesta Kežmarok. 

 

 

6. Diskusia  
Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku navrhujú 

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

zaoberať sa parkovacím systémom v Kežmarku: navrhujú odstrániť závory na 

parkovisku pred Hotelom Club a nahradiť ich parkovacím automatom z dôvodu 

lepšieho využitia parkoviska a odbremenenia pozdĺžneho parkovania na ulici Dr. 

Alexandra.  

 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku poslal v písomnej podobe návrhy na 

umiestnenie bezpečnostných prvkov. Žiada:  

- „Umiestnenie bezpečnostnej kamery na mieste: 
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- park za zastávkou autobusu oproti Bažantu – Baštová ulica   

- novovybudované detské ihrisko za Bažantom – ul. M. Lányiho 

- budova železničnej stanice od nástupišťa. 

 

- Umiestnenie dopravnej značky obmedzujúcu rýchlosť na 30 km/h od kruhového 

objazdu v Pradiarni z prvého výjazdu od Kežmarku smerom k priemyselnému 

parku. 

 

- Návrh na riešenie parkovacej situácie a bezpečného prejazdu na ulici Priekopa 

v smere od zadného vchodu ZŠ Hradná k centru (paralelná – bočná ulica s hlavnou 

cestou Priekopa). Návrh: vytvorenie rezidenčného parkovania pre každý dom 

jedno miesto a v ostatnej oblasti zákaz státia.  

Na tejto ulici vraj parkuje svoje vozidlá (17 ks.) súkromný pondikateľ – požičovňa 

áut - čím úplne blokuje prejazd a parkovanie nie len domácim, ale aj prípadný 

prejazd sanitky alebo hasičov. Dokumentáciu pripravia obyvatelia ulice, vraj sa 

tento problém už riešil s mestskou políciou, ale sa nedoriešil.“  

 

Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku opätovne 

navrhujú navýšiť stav príslušníkov Mestskej polície v Kežmarku o jednu osobu 

z dôvodu zabezpečenia chodu MsP v Kežmarku. 

  

UZNESENIE č. 1: 
Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku navýšiť stav príslušníkov Mestskej polície v Kežmarku 

o jednu osobu. 

 

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 

 


