
  

 

                  Mesto Kežmarok 

          Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

Číslo spisu: MsÚ-1914/2021-5 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 22. 11. 2021 v zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné námestie 1.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

PhDr. Marta Sabolová 

     Mgr. Marek Hovaňák 

     Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

Bc. Rastislav Bednár  

     Emil Hoffmann 

JUDr. Dušan Modranský 

Vladimír Ochotnický  

     Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnený:     

 Mgr. Ondrej Jankura 

 

Hostia:     plk. Mgr. Štefan Šipula – náčelník MsP 

     Ing. Matúš Polák 

        

Program : 

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

Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2. Správa o uvedení nového motorového vozidla do prevádzky Mestskej polície 

v Kežmarku (plk. Mgr. Štefan Šipula).  

3. Správa o priebehu očkovania proti ohoreniu COVID-19 imobilných občanov 

v meste Kežmarok (Ing. Ladislav Melikant). 

4. Správa o poskytnutí súčinnosti pre MZ SR pri realizácii štúdie, ktorej cieľom je 

odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov voči ochoreniu COVID-19 

(Ing. Ladislav Melikant).   

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.  

             

2. Správa o uvedení nového motorového vozidla do prevádzky Mestskej polície 

v Kežmarku  

Náčelník mestskej polície plk. Mgr. Štefan Šipula predložil správu o uvedení nového 

motorového vozidla do prevádzky Mestskej polície v Kežmarku. V správe uviedol, že  
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vozidlo bolo zakúpené z rozpočtu mesta Kežmarok. Ďalej prítomných oboznámil 

s procesom obstarania elektromobilu, jeho jazdnými vlastnosťami, kladným dopadom 

na životné prostredie a ekonomické ukazovatele prevádzkovania vozidla a dopadom 

na zlepšenie pracovných podmienok pre príslušníkov MsP v Kežmarku.   

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o uvedení 

nového elektromobilu do prevádzky Mestskej polície v Kežmarku na vedomie.  

 

3. Správa o priebehu očkovania proti ohoreniu COVID-19 imobilných občanov 

v meste Kežmarok   

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

podal prítomným členom komisie správu o priebehu očkovania proti ohoreniu 

COVID-19 imobilných občanov v meste Kežmarok. V správe zhrnul všetky úlohy, 

ktoré boli mestom Kežmarok splnené a vyzdvihol spoluprácu s pracovníkmi 

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a VÚC Prešov, ktorí očkovanie 

realizovali.  

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o priebehu 

očkovania proti ohoreniu COVID-19 imobilných občanov v meste Kežmarok na 

vedomie. 

 

4. Správa o poskytnutí súčinnosti pre MZ SR pri realizácii štúdie, ktorej cieľom je 

odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov voči ochoreniu COVID-19  

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

podal prítomným členom komisie správu o poskytnutí súčinnosti pre MZ SR pri 

realizácii štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných 

obyvateľov voči ochoreniu COVID-19. Štúdia bola realizovaná Ústavom 

epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Virologickým ústavom SAV 

v Bratislave dňa 22.11.2021 v budove Mestského kultúrneho strediska. Štúdie sa 

dobrovoľne zúčastnilo 150 občanov mesta Kežmarok.  

 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o poskytnutí 

súčinnosti pre MZ SR pri realizácii štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti 

nezaočkovaných obyvateľov voči ochoreniu COVID-19 na vedomie.   

 

 

5. Diskusia   

Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku a hosť Ing. 

Matúš Polák navrhujú komisii urbanistky a výstavby, životného prostredia, dopravy 

a verejných služieb z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a poriadku zaoberať sa: 

- umiestnením spomaľovacieho prahu pri reštaurácii OK Bar na sídlisku Juh 

v Kežmarku, taktiež osadenie spomaľovacieho pruhu na celú šírku vozovky medzi  
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prevádzkarňami Kaufland a Tesco z dôvodu zamedzeniu obchádzania spomaľovačov 

motorovými vozidlami na uvedených miestach, 

- Umiestnením prechodu pre chodcov medzi zadným vchodom základnej školy 

Grundschule Kežmarok a ulicou Trhovište 

- Umiestnením väčšieho počtu smetných nádob v centre mesta Kežmarok, z dôvodu 

používania väčšieho množstva jednorazových obalov z jedál a nápojov v 

reštauráciách, ktoré vykonávajú okienkový predaj. A navrhujú ich následné 

častejšie vyprázdňovanie.    

 

Ing. Matúš Polák navrhol pokračovať v rozširovaní kamerového systému v meste 

Kežmarok aj v roku 2022. Náčelník mestskej polície plk. Mgr. Štefan Šipula ubezpečil 

prítomných, že v roku 2022 dôjde k rozšíreniu a skvalitneniu systému, nakoľko mesto 

Kežmarok bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v projekte „Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok“. Projekt bude realizovaný 

v hodnote 190 648,24 € 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Jana Majorová Garstková požiadala náčelníka mestskej 

polície plk. Mgr. Štefana Šipulu o kontrolu bezpečnosti na miestach, kde dochádza 

k ukončeniu cyklistického chodníka na ulici Sihoť. Zároveň požiadala o kontrolu 

parkovania na cyklochodníkoch.   

 

 

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 


