
  

 

                  Mesto Kežmarok 

          Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

 

Číslo spisu: MsÚ-2605/2022-2 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

dňa 14. 02. 2022 v zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné námestie 1.  

 

Prítomní (predsedníčka, členovia, zapisovateľ):  

Mgr. Jana Majorová Garstková 

     Bc. Rastislav Bednár 

     Mgr. Marek Hovaňák 

     Emil Hoffmann 

     JUDr. Dušan Modranský 

Ing. Ladislav Melikant 

 

Ospravedlnení:     

 PhDr. Marta Sabolová 

Mgr. Ondrej Jankura 

Vladimír Ochotnický 

Ing. Plk. Eduard Kolodzej 

 

Hostia:     plk. Mgr. Štefan Šipula – poverený riadením MsP 

      

      

Program : 

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

Majorová Garstková - predsedníčka komisie). 

2. Správa o činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2021 (plk. Mgr. Štefan 

Šipula).  

3. Oboznámenie s obsahom Petície za zrušenie / obmedzenie pešej zóny v meste 

Kežmarok (plk. Mgr. Štefan Šipula).  

4. Diskusia. 

5. 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 činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2021  

V súlade s ustanoveniami  zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších   predpisov  náčelník  MsP v Kežmarku   plk. Mgr.  Štefan Šipula  predložil 

podrobnú správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok (ďalej len MsP)  za rok 2021. 

Prítomných oboznámil s organizáciou práce útvaru MsP, základnými úlohami, 

zabezpečením  verejného  poriadku v  meste, organizáciou MsP, s plnením základných  
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povinností MsP, s najdôležitejšími aspektmi činností MsP a základnými plánmi 

v činnosti MsP na rok 2022. 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku vzala správu o činnosti 

MsP v Kežmarku za rok 2021 na vedomie. 

3. Oboznámenie s obsahom Petície za zrušenie / obmedzenie pešej zóny v meste 

Kežmarok 

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

s obsahom petície za zrušenie / obmedzenie pešej zóny v meste Kežmarok. Taktiež 

oboznámil s dopravnou situáciou a stavebno-technickými úpravami súvisiacimi so 

zmenou pešej zóny na predmetnom mieste a ich dopadom na bezpečnosť cestnej 

premávky a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta Kežmarok. Ďalej 

interpretoval názor a správu zamestnanca Krajského pamiatkového úradu, ktorý 

z hľadiska ochrany pamiatkového fondu neodporúča zrušenie pešej zóny 

v historickom jadre mesta Kežmarok.   

 

4. Diskusia  

Členovia komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku navrhujú 

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

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti zaoberať sa: 

- vytvorením pripájacieho pruhu na cestnej komunikácii na ulici Huncovská na 

križovatke na ulicu Tatranskú v Kežmarku. 

 

UZNESENIE č. 1: 

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku odporúča zachovanie 

súčasného stavu pešej zóny v centre mesta Kežmarok 

 

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.  

 

 

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 

 


