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Správa do MiZ o výsledkoch a činnosti stanice MsP Východ za obdobie jún 

až august 2020                                  
 

            

Predkladám Vám vybrané činnosti stanice, ktoré boli zrealizované od 01.06. do 

31.08.2020 jej príslušníkmi mimo ich základných úloh. Za uvedené obdobie sa na ich plnení 

podieľalo celkom 18 príslušníkov stanice MsP Východ. Činnosť stanice MsP Východ sa riadila 

Plánom hlavných úloh. Hliadky sa zameriavali hlavne na verejný poriadok, čistotu, vykonávali 

dohľad nad majetkom občanov a mesta, chránili ho pred poškodením a odcudzením. Kontrolo-

vali statickú dopravu, rešpektovanie zákazových značiek pre motorové vozidlá (najmä pri Poli-

klinike Východ, ZŠ Charkovská č.1, Krosnianska č.2 a na Tr. L. Svobodu), parkovanie na zele-

ni a platené parkovanie v územných obvodoch staníc MsP Stred a vypomáhali hliadkovou čin-

nosťou v CMZ na Hlavnej ulici každý štvrtý deň .  

         Vykonali štyri kontroly vo vytypovaných prevádzkach poskytujúcich reštauračné 

a oddychové služby. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie záverečných  hodín a na rušenie 

nočného pokoja. Pri týchto kontrolách bolo zistené 2x nedodržanie záverečných hodín.  

V spolupráci s pracovníčkami MÚ MČ Dargovských hrdinov sme vykonali niekoľko kontrol, 

ktoré boli zamerané na udržiavanie čistoty a poriadku a na plnenie si niektorých povinností 

právnických  a fyzických osôb, ktoré im vyplývajú zo  zákona, alebo z platných VZN mesta a 

MČ. 

        Pravidelne sme kontrolovali objekty a blízke okolie ZŠ a školských zariadení, kde sme sa 

venovali už tradične mládeži, ktorá  tu trávi svoj voľný čas.  Zvýšeným  dohľadom  nad det-

skými ihriskami sme sa snažili obmedziť činnosť vandalov, ale pozornosť bola zameraná aj na 

nedovolené znečisťovanie týchto ihrísk psími výkalmi, a rôznymi inými predmetmi, akými sú 

napr. fľaše, ohorky od cigariet a podobne.   

 V zmysle plánu hlavných úloh stanice MsP Východ, ktorá bola zameraná na kontrolu 

podávania a predávania alkoholických nápojov mladistvým osobám, ako aj na  požívanie  alko-

holických  nápojov  mladistvými  osobami.  Kontrola bola vykonaná vo vybraných pohostin-

ských zariadeniach v mestských častiach Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves, pri ktorej 

bol zároveň kontrolovaný aj čas dodržiavania záverečných hodín, či zdržiavanie sa mladistvých  

osôb v  týchto zariadeniach  po 21. hodine. Počas  akcie  bolo  zaregistrované  21 prípadov po-

rušenie zákona. 
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 Boli riešené 17x napomenutím 3x bola uložená bloková pokuta a 1x bloková pokuta na 

mieste nezaplatená. 

  

Hliadky pravidelne obchádzali aj miesta možného výskytu bezdomovcov. Podrobným 

mapovaním sme odhalili rodinu ( 4 dospelí), ktorá sa usadila v zbúranej chatke v oblasti starej 

Sečovskej cesty a v lese za Herlianskou cestou. V súčasnej dobe sa táto rodina už na tomto 

mieste nenachádza, bola riešená pracovníkmi soc. odd. MMK.  

Hliadky dokumentovali a oznamovali každé jedno zistenie poškodenia verejnoprospeš-

ných zaradení či majetku a to nielen cestou OS MsP, ale aj písomne príslušným správcom.  

 Na základe úloh z porád s náčelníkom MsP, zmapovali sme a následne odovzdali stav 

tzv. „A“ reklám v služobnom obvode stanice MsP Východ. Taktiež sa v stanovenom termíne 

všetci  príslušníci zúčastnili ostrých cvičných strelieb.   

Poskytli sme súčinnosť pre pracovníčky MÚ MČ Dargovských hrdinov, pracovníčky  

MMK a ÚPSVaR z dôvodu kontroly sociálne odlúčených osôb zdržiavajúcich sa v oblasti Mo-

ňov potok. 

Na základe úloh z porady náčelníka hliadky zmapovali miesta, kde sa zdržiavajú občania 

bez trvalého domova  

V zmysle Plánu hlavných úloh sme v  vykonali 6 akcie, ktoré boli zamerané na porušo-

vanie VZN č.30/1996 – zákaz fajčenia na zastávkach MHD, ako aj porušovanie zákona 

o ochrane nefajčiarov. Celkom bolo udelených 12 sankcií, z toho  8x napomenutie a 3x BP /a 

1x BPN.  

Za uvedené obdobie sme pravidelne kontrolovali školské areály, kde sa zdržiavala mlá-

dež hlavne vo večerných hodinách.  

2x sme poskytli súčinnosť DPMK pre revizorov pri kontrole dodržiavaní cestovného pre-

pravného poriadku. 

Veliteľka stanice niekoľko krát mala pracovné stretnutia so starostami MČ DH a KNV, 

kde sa prejednávali niektoré problematiky sídliska v rámci možnosti zákona o obecnej polícii.  

Po  dohode  so  starostom MČ DH p. Andrejčákom otvárame aj zatvárame novo vybudo-

vaný areál dopravného ihriska pod Zupkovou ulicou.  

Vďaka mravenčej práci príslušníkov sa podarilo nám odstrániť 4 vraky. 

Privolanie asanačnej služby 15x - odobratie uhynutých zvierat 

Privolanie RZP 3x k ležiacim, zraneným osobám. 

Spolupráca so starostom čiernej skládky stavebného odpadu  KNV. 

  

  Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania 

 

Za hodnotené obdobie sme prijali niekoľko podnetov a oznámení od občanov z MČ Dar-

govských hrdinov. Väčšina pripomienok a sťažností sa dotýkala vrakov, psov, porušovania 

dopravného značenia (zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám) v Lesoparku,  rušenia noč-

ného pokoja, šírenia sa neprimeraného hluku z pohostinských zariadení, nedodržiavania záve-

rečných hodín, neoprávnených záberov verejného priestranstva, statickej dopravy.  Z týchto 

dôvodov bol a v súčasnosti je aktuálne upravovaný výkon služby hliadok tak, aby sa mohli dô-

slednejšie venovať uvedeným problematikám a aspoň sčasti eliminovať uvedené nedostatky.   
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V Košiciach 09.09.2020 

Príloha: 1x štatistika - typ udalosti za uvedené obdobie.      

   

 

 

 


