Mesto Košice – Mestská polícia Košice
Stanica Východ, Dvorkinova č.7, 040 22 Košice

Predkladá: Bc. Magdaléna Janičkanová
poverená zastupovaním

Správa o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie
od 01.05.2019 do 31.08.2019
V zmysle Plánu hlavných úloh stanice MsP Východ, predkladám správu o jej činnosti
a stave verejného poriadku za obdobie od 01.05.2019 do 31.08.2019. Stanica MsP Východ ako
poriadkový útvar mesta Košice zabezpečovala v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
verejný poriadok v mestských častiach Košická Nová Ves a Dargovských hrdinov. Príslušníci
plnili aktuálne úlohy, preverovali a prešetrovali došlé oznámenia a podnety od občanov,
vykonávali dohľad nad ich majetkom a majetkom mesta, dohliadali na verejný poriadok a čistotu,
kontrolovali statickú dopravu, ako aj dodržiavanie VZN mesta a mestských častí.
A. Oblasť riadiaca a kontrolná
Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo celkom pätnasť príslušníkov
stanice MsP Východ, vrátane jej veliteľa. Jej činnosť, dosiahnuté výsledky jednotlivých
príslušníkov stanice, ako aj výsledky stanice MsP Východ ako celku, sa vyhodnocovali raz
mesačne na pravidelných pracovných poradách.
Kontrolná činnosť zameraná na priamy výkon služby sa vykonávala na základe nariadenia
náčelníka MsP Košice. Všetky zistené nedostatky boli prejednané s náčelníkom MsP Košice
a následne, všetky vážnejšie pochybenia a nedostatky boli prejednané na pracovných poradách,
ktorých sa zúčastnili všetci velitelia staníc a vedúci pracovísk MsP Košice
B. Oblasť priameho výkonu služby
V hodnotenom období sa činnosť stanice MsP Východ riadila Plánom hlavných úloh na rok
2019 a zákonom o obecnej polícií čo znamená, že pozornosť hliadok bola zameraná hlavne na
verejný poriadok a čistotu. V MČ Košická Nová Ves sa kontrolovali záhradkárske lokality Geder
a Konopiská, okolie areálu futbalového ihriska, cintorín a Komunitné centrum pre osamelé

matky s deťmi na ulici Poľnej č. 1. Naďalej boli vykonávané kontroly statickej dopravy, zamerané
najmä na dodržiavanie dopravného značenia na uliciach Ortvaňová, Trnková a na Ul. sv.
Ladislava.
V oblasti statickej dopravy sa hliadky zameriavali hlavne na nedovolené parkovanie
na miestach nie na to určených (hlavne zeleň), na porušovanie zákazových značiek „ Zákaz vjazdu
nákladných vozidiel s dodatkovou tabuľou okrem dopravnej obsluhy na ul. Triede arm. gen.
Svobodu .
Zvýšená hliadková činnosť v záhradkárskych lokalitách a preventívne pôsobenie na
občanov, aby nezakladali ďalšie nepovolené skládky. Aj napriek tomu sa nepodarilo zabrániť
nepovolenému vynášaniu odpadu mimo určené stanovištia. V spolupráci s MÚ MČ Dargovských
hrdinov sme riešili sťažnosť občana na pravidelne vyvážanie zeminy s nákladným autom ku
rokline na Starej Sečovskej ceste. Na základe podnetu občana sme zistili a doriešili vynášanie
stavebnej sutiny do kontajnerov, ktoré slúžia pre záhradkárov. Toho času je skládka zlikvidovaná.
V súlade s Plánom hlavných úloh stanice MsP Východ, bolo v uvedených mesiacoch
vykonané preventívne akcie zamerané na dodržiavanie zákona č. 219/1996Zb. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov. Počas akcie bolo kontrolovaných 15 osôb hlavne v objektoch
škôl a detských ihrísk. Osoby boli riešené nasledovným výsledkom: 3x napomenutie, 2x udelená
bloková pokuta a 1x udelená pokuta nezaplatená na mieste. Bol zapožičaný prístroj na meranie
(dychovej skúšky) alkoholu- dréger. Akcie boli celkovo úspešné.
Z dôvodu konania MS v ĽH 2019 a počas priebehu Dní mesta Košíc, zúčastnili sme sa na
zabezpečovaní dodržiavania verejného poriadku v zmysle príslušných plánov opatrení.
Aj v tomto hodnotenom období sme pravidelne vypomáhali a poskytli dvojčlennú hliadku
pre stanicu MsP Stred, kde sme dbali hlavne na dodržiavanie verejného poriadku a čistoty
v centrálnej mestskej zóne a priľahlých uliciach.

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie
od 01.05.2019 do 31.08.2019
Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 448
z toho:
-priestupky na úseku VZN: 197
-priestupky na úseku dopravy: 240
-iné priestupky: 104
z toho riešených:
-v blokovom konaní: 178 na sumu: 3535 €
-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 7 na sumu: 260€
-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 4
-odložením: 15
-preventívne, t.j. „napomenutím“: 255
Iná činnosť:
Vraky
TPZO
PPNV
Prednášky, besedy
Doručené zásielky

výzva / odstránené

15/ 15/ 6
25
86
2
125
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C. Oblasť prevencie a spolupráce
Aktivity príslušníkov stanice MsP Východ mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov
Za hodnotené obdobie bolo vykonaných celkom sedem preventívnych akcií
zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov. Celkom bolo skontrolovaných 42 osôb z ktorých bolo 3 osôb
riešených napomenutím..
V rámci už niekoľkoročnej, dobrej spolupráce s 05. bežeckým klubom Furča, sme
zabezpečovali dozor nad verejným poriadkom počas priebehu Furčianskeho maratónu.
Poskytli sme raz súčinnosť pracovníkom ÚPSVaR pri kontrole neprispôsobivých
a sociálne odlúčených osôb v lokalite Moňov potok.
Spoločne s pracovníčkami MÚ MČ Dargovských hrdinov sme vykonali 7 x kontrolu, ktorá
bola zameraná na čistotu a poriadok v MČ.
Na poli prevencie sme dohodli a následne vykonali jednu prednášku na ZŠ Krosnianska č.
2 pre I. stupeň na tému “Dopravná výchova“ v počte štyroch vyučovacích hodín.
Boli sme nápomocný pri organizácii Europského pohára v bicrosse, ktorá sa konala 0405.05.2019 na ul. Benadovej.
Zabezpečovali ver.poriadok pri akcii Míľa pre mamu konanej dňa 11.05.2019.
Pri oslave MDD sme zabezpečovali ver.poriadok a prezentovali sme našu prácu
s názornými ukážkami aj našu techniku.
Počas letných mesiacov sa vykonávali sa kontroly na uzatváranie letných terás
a dodržiavanie zatváracích hodín. V jednom prípade došlo k porušeniu VZN č.173/2018 a to na ul.
kpt. Jaroša v prevádzke MIHI. Po upozornení majiteľa k porušeniu tohto nariadenia viac už
nedošlo.
Hliadkovú činnosť sme zamerali na kontrolu školských areálov aby nedošlo poškodzovaniu
majetku.
Dvakrát bola nájdená vec, ktorá následne po zistení majiteľa bola zápisnične odovzdaná.
Prvýkrát sa našla kompletná dokumentácia od osobného motorového vozidla, ktorú pri
odovzdávaní sme zistili, že majiteľka omylom vyhodila do kontajnera aj s inými papiermi. Mobil
značky Nokia sa našiel na ul. Clementisovej v tráve. Aj mobil sa vrátil majiteľovi po preukázaní,
že je vlastníkom.
Bola niekoľko krát privolaná asanačná služba k uhynutým zvieratám a naposledy ku dvom
túlavým psom, ktorý napádali okoloidúcich na ul. Kurskej. Šetrením sa zistilo, že tie psy sa
zdržiavajú pri záhradkárskej lokalite pod Adlerovou ulicou pri p. Varhoľáka.
Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania.
Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali celkom šesť podaní od občanov,
Miestneho úradu MČ Dargovských hrdinov, SMsZ v Košiciach, resp. Policajného zboru
v Košiciach. Obsah predmetných podaní je rôzny, od oznámení na neprispôsobivé osoby, cez
vraky, oznámenia na psičkárov, nedodržiavanie záverečných hodín, susedské nezhody, hlavne na
hlučnú mládež vo večerných hodinách, nepovolené skládky, kontrola v oblasti lesoparku,
zamerané na motoristov a psíčkarov a pod.
D. Oblasť vzdelávania a výcviku
V zmysle harmonogramu práce MsP Košice, ako aj samotnej stanice MsP Východ, sme
okrem plnenia riadnych úloh od 01. mája do 31. augusta 2019 realizovali:
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▪ školenie k zákonu č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákon č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám;
▪ školenie k zákonu č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii so zameraním na úlohy, povinnosti
a oprávnenia príslušníkov MsP;
▪ previerky fyzickej zdatnosti príslušníkov stanice MsP Východ schválenými testmi;
E. Úlohy pre nasledujúce obdobie
Úlohy pre nasledujúce obdobie sú dané Plánom hlavných úloh MsP Košice na rok 2019
sú nasledovné:
September:
▪ V súlade s platnými metodickými pokynmi vykonať previerky streleckej prípravy príslušníkov
stanice MsP Východ.
▪ V rámci mesiaca! Bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“ zvýšiť preventívnu činnosť
zameranú na dodržiavanie zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
 V súvislosti so začiatkom školského roka zvýšiť dohľad nad priechodmi pre chodcov
hlavne pred školskými zariadeniami.
 Zmapovanie vrakov na sídlisku Dargovských hrdinov a Košickej Novej Vsi.

Október:
▪ V rámci mesačného hodnotenia činnosti stanice, vyhodnotiť činnosť každého jednotlivca za tretí
štvrťrok 2011.
▪ Zúčastniť sa na príprave a organizovaní Medzinárodné maratónu mieru 2011
November:
.



Vykonávať kontroly cintorína so zameraním sa na vandalizmus, krádeže vecí z hrobov a
obťažovanie občanov inými občanmi
Vykonať preventívnu akciu, zameranú na dodržiavanie VZN mesta Košice č.30/96 i zákaze
fajčenia v prístreškoch MHD

Vysvetlivky: BPN- bloková pokuta na mieste nezaplatená
BP- bloková pokuta
TPZO- technícký prostriedok na zabránenie odchodu vozidla
PPNV – predvolanie pre neprítomného vodiča
Košice, 02.09.2019

Prílohy:

1. Paragrafy – spôsoby riešenia
2. Prehľad inej činnosti
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