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

Predkladá: Ing Magdaléna Janičkanová
Veliteľ stanice

Správa o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie
od 01.09.2019 do 30.11.2019
Predkladám správu o činnosti MsP Východ a stave verejného poriadku za obdobie od
01.09. do 30.11.2019. 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.
Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo celkom päťnásť 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
Oblasť priameho výkonu služby
V hodnotenom období sa činnosť stanice MsP Východ riadila 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 ulici . sv. Ladislava.
Na sídlisku Dargovských hrdinov 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, parkovanie vozidiel na chodníkoch, na parkovanie
v obytnej zóne a to na ulici Na hore a na parkovanie vozidiel pred stanovišťami kontajnerov, ktorý
bránia vývozu odpadu.
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.
Zúčastnili sme sa zabezpečení verejného poriadku počas konania Medzinárodného
Maratónu Mieru. Do centrálnej mestskej zóny sme vysielali hliadky na kontrolu plateného
parkovania.

Aktivity príslušníkov stanice MsP Východ mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov
Za hodnotené obdobie bolo vykonaných celkom šesť preventívnych akcií zameraných
na dodržiavanie ustanovení zákona 282/2002Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov. Celkom bolo skontrolovaných 48 osôb z ktorých jeden bol riešený blokovou pokutou na
sumu 10€ .
Zabezpečovali sme verejný poriadok na cintoríne KNV počas sviatkov Pamiatky
zosnulých.
Poskytli sme šesťkrát súčinnosť pracovníkom ÚPSVaR a MMK pri kontrole
neprispôsobivých a sociálne odlúčených osôb v lokalite Moňov potok.
Poskytli sme súčinnosť pre DPMK- spoločná akcia s revizormi v rámci sídliska.
Spoločne s pracovníčkami MÚ MČ Dargovských hrdinov sme vykonali 9 x kontrolu, ktorá
bola zameraná na čistotu a poriadok v MČ a prešetrenie oznamov od občanov.
Poskytli sme asistenciu pre Správu mestskej zelene pri výrube stromov na ul. Charkovskej
č.10-12, Postupimskej a Ovručskej.
V mesiaci september a november 2019 sme vykonali kontrolu na konzumáciu a podávanie
alk. nápojov mladistvým a maloletým osobám. Celkom bolo skontrolovaných 21 osôb, ktorý sa
zdržiavali v areáli ZŠ Fábryho, ZŠ Postupimská, park za Krosnianskou ulicou a na detskom
ihrisku kpt. Jaroša. Zistené porušenia boli riešené nasledovne: 1x bola uložená bloková pokuta na
mieste nezaplatená za konzumáciu alk.nápojov na detskom ihrisku a 15x napomenutím.
.
V mesiaci október, november kontrolovali sme nelegálne chatrče v Moňov potoku spolu
s Ing.Andrejčákom a Ing.Kandráčom aj pani Jokeľovpu. V súčasnosti sme našli jeden stan
v Lesoparku, kde prebýval občan z Dvorkinovej ulice. Následne stan poskladal a sa vrátil do
bydliska.
Na poli prevencie sme dohodli a následne vykonali tri prednášky v ZŠ Fábryho pre
I.stupeň.. Prednášky boli zamerané hlavne na dopravnú výchovu a správanie sa detí na ulici.
Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania.
Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali dve písomné a niekoľko
telefónnych podnetov od občanov, Miestneho úradu MČ Dargovských hrdinov, SMsZ
v Košiciach, resp. Policajného zboru v Košiciach. Obsah predmetného podania bolo rušenie
nočného kľudu, parkovanie v križovatke na Krosnianskej ulici č.23,hlučná mládež pod balkónmi,
občianske spolunažívanie, parkovanie vozidiel pred garážovými bránami atď.
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D. Oblasť vzdelávania a výcviku
V zmysle harmonogramu práce MsP Košice, ako aj samotnej stanice MsP Východ, sme
okrem plnenia riadnych úloh od 01. septembra do 30. novembra 2019 realizovali:
▪ školenie k zákonu č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a súvisiacou novelizáciou zákona
▪ školenie k interným smerniciam Mestskej polície;
▪ školenie k zákonu č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii so zameraním na úlohy, povinnosti
a oprávnenia príslušníkov MsP;
- strelecká príprava príslušníkov
- kurz sebaobrany
E. Úlohy pre nasledujúce obdobie
▪ Zvýšenú pozornosť venovať vianočnej výzdobe, ktorá sa nachádza v územnom obvode
stanice MsP Východ
 Počas vianočných sviatkov zabezpečiť pokoj a verejný poriadok v obvode.
 Venovať neustálu pozornosť zameranú k ochrane občanov pred drobnými krádežami
tzv. vreckármi pred obchodmi, na ulici zastávkach MHD a podobne.
 Výkon služby zamerať na dodržiavanie VZN mesta Košice č.78/2006 o čistote a
verejnom poriadku §6 a §7 o ochrane pred hlukom používaním zábavnej pyrotechniky.
 V rámci ročného hodnotenia činnosti stanice, vyhodnotiť činnosť každého jednotlivca za rok
2019.
 Dôsledne riešiť vodičov vozidiel parkujúcich na verejných priestranstvách, ktoré nie sú
určené na tento účel v zmysle VZN mesta Košice č.5/1996 § 3 ods. 1 a zákona
č.8/2009 o cestnej pre mávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Výkon služby zamerať na dodržiavanie VZN mesta Košice č.78/2006 o čistote a verejnom
poriadku §6 a §7 o ochrane pred hlukom používaním zábavnej pyrotechniky.

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie
od 01.09. do 30.11.2019
Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 581
z toho:
-priestupky na úseku VZN:170
-priestupky na úseku dopravy: 398
-iné priestupky: 13
z toho riešených:
-v blokovom konaní: 260 na sumu: 4425 €
-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 6 objasňovania: 18
-odložením: 26
-preventívne, t.j. „napomenutím“: 293
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Iná činnosť:
Vraky/opustené vozidlá
TPZO
PPNV
Prednášky, besedy
Doručené zásielky

výzva / odstránené

11/6/8
37
115
1
98

TPZO- technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidiel
PPNV – predvolanie pre neprítomného vodiča
BPN- bloková pokuta na mieste nezaplatená

Príloha: Prehľad udalosti za uvedené obdobie
Košice, 03.12.2019
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