
               MESTO  KEŽMAROK 

                                      Mestský úrad 

                   Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

 

Číslo spisu: MsÚ-2992/2019-2 

 

Z á p i s n i c a 

 
zo zasadania Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa 

31. 01. 2019 na Mestskom úrade v Kežmarku.  

 

 

Prítomní (predsedníčka, členovia): Mgr. Jana Majorová Garstková 

     PhDr. Marta Sabolová 

     Vladimír Ochotnický 

     JUDr. Pavel Zavacký 

     Bc. Rastislav Bednár 

     Mgr. Marek Hovaňák 

 

Ospravedlnení:   Mgr. Ondrej Jankura 

     Emil Hoffmann 

     Ing. Plk. Eduard Kolodzej    

  

 

Hostia:     JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP 

     Ing. Matúš Polák – poslanec MsZ 

 

 

Program : 

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

(Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie) 

2. Rozbor rozpočtu Mestskej polície v Kežmarku na rok 2019 (JUDr. Marhefka) 

3. Plánované aktivity Mestskej polície v Kežmarku na rok 2019 (JUDr. Marhefka) 

4. Návrhy na prípravu osláv 750. výročia udelenia práv mestu Kežmarok (Mgr. Jana 

Majorová Garstková - predsedníčka komisie) 

5. Diskusia 

6. Záver 

       

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadanie komisie otvorila predsedníčka Mgr. Jana Majorová Garstková. Privítala 

a predstavila členov komisie a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom 

zasadania. Zároveň požiadala náčelníka MsP o spoluprácu pri spracovaní zápisnice.   

  

2. Rozbor rozpočtu Mestskej polície v Kežmarku na rok 2019   

JUDr. Jozef Marhefka, náčelník MsP v Kežmarku, podal prítomným podrobnú 

informáciu o rozpočte mestskej polície na rok 2019. Členovia komisie vzali 

informáciu na vedomie. 

 



3. Plánované aktivity Mestskej polície v Kežmarku na rok 2019 
JUDr. Jozef Marhefka, náčelník MsP v Kežmarku, podal správu o plánovaných 

aktivitách Mestskej polície v Kežmarku na rok 2019. Podal informáciu o počte 

príslušníkov MsP a o možnosti plánovania služieb, kde doplnil, že pri momentálnom 

počte policajtov a pri čerpaní dovoleniek a práceneschopnosti niektorých jej členov 

nie je jednoduché počas celého roka zabezpečiť chod MsP.  

V najbližšom období bude potrebné obnoviť aj používanú techniku (vysielačky, 

vozový park). Chýba napr. vozidlo s oddelenou kabínou v súvislosti s odchytom 

zvierat. Informoval o možnosti zapojenia sa do projektu zameraného na rozšírenie 

kamerového systému.    

Členovia komisie vzali informácie na vedomie a odporúčajú navýšenie počtu  

o jedného príslušníka Mestskej polície v Kežmarku. 

 

4. Návrhy na prípravu osláv 750. výročia udelenia práv mestu Kežmarok. 

Obsahovo najbohatší program osláv bude prebiehať od 16. 09. 2019 do 22. 09. 2019. 

MsP v Kežmarku bude počas tohto obdobia zabezpečovať poriadkovú službu osláv. 

Programovo sa zapoja do dopravnej výchovy v spolupráci s Centrom voľného času 

v Kežmarku, ktoré bude vedené v duchu osláv.  

Pani Mgr. Marta Sabolová informovala o možnosti využitia finančných prostriedkov 

vo výške 50 000 € na zabezpečenie osláv 750. výročia udelenia práv mestu Kežmarok. 

Členovia komisie vzali informácie o príprave osláv na vedomie. 

 

5. Diskusia 
Pani predsedníčka, Mgr. Jana Majorová Garstková, požiadala náčelníka Mestskej 

polície v Kežmarku o spracovanie mapy kamerového systému v Kežmarku na 

najbližšie zasadnutie komisie a o ďalšie jeho rozšírenie. 

 

Pani Mgr. Marta Sabolová uznala a pochválila súčasnú rekonštrukciu priestorov MsP 

a jej pripravenosť na rozšírenie kamerového systému v meste Kežmarok. 

 

Náčelník mestskej polície oboznámil prítomných o možnosti zapojenia sa do výzvy na 

rozšírenie kamerového systému v hodnote 66 000 € s 20% spoluúčasťou mesta, čo činí 

13 200 €. Predsedníčka a členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného 

poriadku odporúčajú zapojiť sa do tejto výzvy.  

 

Ing. Matúš Polák upozornil na parkovanie vozidiel v obytnej zóne v zákrutách 

križovatiek na „spodnom“ Juhu v Kežmarku a zároveň spoločne s predsedníčkou 

komisie požiadali náčelníka MsP o prípravu reportáže v spolupráci s redaktormi a o  

zverejnenie tejto problematiky v Kežmarskej televízii a formou článku v novinách 

Kežmarok. Náčelník Mestskej polície v Kežmarku reagoval informáciou, že realizácia 

priestupkov sa uskutočňuje v celom meste, aj na sídlisku Juh. 

 

Ing. Matúš Polák navrhuje informovať informačnou tabuľou vodičov idúcich od 

Spišskej Belej do Popradu o možnej dopravnej nehode na úseku KK – PP a obchádzke 

cez Vrbov a Jánovce a naopak.  

Ďalej navrhuje usmerňovať dopravu pri „Cirkevnej“ škole v čase pred začiatkom 

vyučovania.  

  

Pani predsedníčka, Mgr. Jana Majorová Garstková, požiadala náčelníka MsP, aby 

preveril, či by bolo možné z hľadiska bezpečnosti umiestniť prechod pre chodcov cez 



cestu za mostom na sídlisku Sever smerom k hradu, v podstate od domu na adrese 

Hradská cesta 1215/9, Kežmarok k bývalým priestorom Hengstleru. Ľudia tade cez 

cestu prechádzajú. Zároveň požiadala o informáciu, či je z hľadiska bezpečnosti v 

poriadku umiestnenie cyklochodníka hneď za mostom na Severe. Navrhla pozrieť sa 

na  možnosti zvýšenia bezpečnosti v tomto úseku, kde sa nachádza most, križovatka 

a cyklochodník. 

Taktiež navrhuje zníženie rýchlosti za okružnou križovatkou v Pradiarni v smere do 

priemyselného parku z dôvodu prejazdu kamiónov. 

 

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.  

 

 

UZNESENIE č. 2: 
Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku zapojiť sa do výzvy na rozšírenie kamerového systému 

v hodnote 66 000 €. 

 

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.  

 

 

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 

  (v spolupráci s náčelníkom MsP) 

   


