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

Predkladá : Ing. Magdaléna Janičkanová
veliteľ stanice MsP Východ

Správa o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie
od 01.01.2015 do 30.5.2015
Predkladám správu Mestskej polície stanice Východ o jej činnosti, ako aj o stave verejného
poriadku za obdobie od 01.01.2015 do 30.05.2015. Za hodnotené obdobie stanica MsP Východ
ako poriadkový útvar zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/91 Zb. O obecnej polícií.
Príslušníci plnili aktuálne úlohy nariadené náčelníkom MsP Košice, preverovali a prešetrovali
došlé oznámenia a podnety od občanov, vykonávali dohľad nad majetkom občanov 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 pätnásť príslušníkov stanice
MsP Východ, vrátane jej veliteľa. Činnosť stanice MsP Východ sa vyhodnocovala raz mesačne na
pravidelných pracovných poradách. Vyhodnocovali sa dosiahnuté výsledky jednotlivých
príslušníkov stanice, ako aj výsledky stanice MsP Východ ako celku. Na januárovej pracovnej
porade bol zároveň vyhodnotený aj celý kalendárny rok 2014.
Kontrolná činnosť zameraná na priamy výkon služby sa vykonávala na základe nariadenia
náčelníka MsP Košice. Za hodnotené obdobie v zmysle poverenia náčelníka MsP Košice,
vykonal veliteľ stanice MsP Východ spolu s veliteľmi z iných staníc MsP Košice niekoľko
kontrol, ktoré boli zamerané na činnosť hliadok v teréne, činnosť koordinátorov na jednotlivých

staniciach a na vedenie príslušných evidencií. 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 jednotlivých pracovísk MsP Košice.
B. 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. Vykonávali
sme dohľad nad majetkom občanov a majetkom mesta pred poškodením alebo odcudzením,
kontrolovali sme statickú dopravu a dodržiavanie VZN mesta a mestských častí. Aj v tomto
zimnom období sme vykonávali kontroly v podchodoch pre chodcov a na detských ihriskách so
zameraním sa na ich nedovolené znečisťovanie psami, mládežou, a rôznymi asociálnymi
skupinami tráviacimi tu svoj voľný čas. V rámci prevencie hliadky pravidelne obchádzali miesta
možného výskytu bezdomovcov, ako aj miesta, kde sa sociálne odlúčení občania usadili natrvalo.
V spolupráci s MÚ MČ Dargovských hrdinov sme vykonali osem kontrol, orientovaných
na čistotu mestskej časti. Hlavná pozornosť pri týchto kontrolách bola zameraná najmä na
kontajneroviská a ich blízke okolie, čistotu detských ihrísk, čistotu priľahlého okolia OC a rôznych
iných prevádzok. Vykonávali sme kontroly, ktoré boli orientované na plnenie si povinnosti
fyzických a právnických osôb v zmysle cestného zákona č.135/1961 zb. o zimnej údržbe, kde sme
uložili celkom sedem napomenutí. Pri týchto kontrolách bolo zistené, že väčšina fyzických osôb,
tak ako po iné roky si svoje povinnosti plní a sneh odpratáva. Zaznamenali sme už aj zlepšenie
stavu s právnickými osobami, ktoré v minulosti mali problémy s odpratávaním snehu.
Vnútrosídliskové chodníky a cestné komunikácie, ktoré má podľa organizačného opatrenia pre
zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov udržiavať v zjazdnosti
a schodnosti firma Kosit, boli vo veľkej miere čistené ako posledné.
V oblasti statickej dopravy sme sa zameriavali hlavne na nedovolené parkovanie na
miestach nie na to určených, na porušovanie zákazových dopravných značiek a prejazd
nákladných vozidiel cez sídlisko. V MČ Košická Nová Ves sme naďalej pokračovali s kontrolami
areálu futbalového ihriska a jeho blízkeho okolia, kontroly cintorína, ako aj neďalekej
záhradkárskej lokality. Taktiež boli vykonávané kontroly v okolí Krízového centra, zariadenia
núdzového bývania pre osamelé matky s deťmi a útulku pre mladých ľudí po ukončení ústavnej
výchovy.
Mimo plnenia si základných povinnosti v priamom výkone služby sme vykonali deväť
akcie, ktoré boli zamerané na problematiku psov, kde sme celkom skontrolovali 78 podozrivých
osôb. Z toho dvom osobám boli vydané šeky na 30 €, jednej osobe bola udelená pokuta vo výške
10 €, dve osoby boli riešené oznámením správnemu orgánu a tri osoby boli riešené napomenutím.
Ďalej boli vykonané štyri akcie zamerané na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov
377/2004 Z.z , kde sa zistilo 102 porušení uvedeného zákona a dve akcie zamerané na konzumáciu
a podávanie alkoholických nápojov maloletým a mladistvým osobám. Pri tejto akcii bolo
kontrolovaných 28 osôb nasledovným výsledkom : osem krát uložená bloková pokuta nezaplatená
na mieste na sumu 170€ , jeden krát bloková pokuta 10€ a jedna mladistvá osoba bola oznámená
správnemu orgánu.
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Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie
od 01.01. do 30.05.2015
Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 1229
z toho:
-priestupky na úseku VZN: 408
-priestupky na úseku dopravy: 700
-iné priestupky: 121
z toho riešených:
-v blokovom konaní: 416 na sumu: 6175 €
-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 57 na sumu: 1415 €
-oznámením, resp. správou o výsledku objasňovania: 21
-uložením, resp. odložením: 6
-preventívne, t.j. „napomenutím“: 600
Príslušníci stanice MsP Východ vypísali celkom 93 predvolaní pre neprítomných vodičov,
ktorí sa dopustili priestupkov na úseku dopravy a v 59 prípadoch založili na osobné motorové
vozidlá technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z miesta priestupku.
C. Oblasť prevencie a spolupráce
Aktivity príslušníkov MsP stanice Východ mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov
Dňa 18.01.2015 sme poskytli troch policajtov pre stanicu MsP Stred, ktorá zabezpečovala
verejný poriadok pri kladení vencov z dôvodu konania pietneho aktu 70. výročia oslobodenia
mesta Košice.
Zabezpečovali verejný poriadok na rôznych kultúrnych a športových podujatiach.
Veliteľ stanice MsP Východ uskutočnil niekoľko stretnutí s riaditeľom OOPZ
Dargovských hrdinov, kde si vzájomne vymenili informácie o stave verejného poriadku a trestnej
činnosti z pohľadu MsP a PZ.
Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania.
Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali celkom päť podaní od občanov.
Obsahom predmetných podaní bol 2 x vrak, 1 x túlavý pes a 1 x dotaz občana, aké páky ma MsP
na riešenie psíčkarov a 1 x rušenie nočného pokoja. Všetky podania boli vybavené. Podaná bola
jedna sťažnosť, ktorá smerovala na neprimerané správanie sa príslušníka mestskej polície k osobe
sťažovateľky. Táto sťažnosť bola so sťažovateľkou vybavená elektronickou poštou.

D. Úlohy pre nasledujúce obdobie
júl a august:
▪ Vzhľadom na prázdninové obdobie, výkon služby zamerať hlavne na:
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 mapovanie činnosti mládeže, trávenie voľného času,
 ochranu pred poškodzovaním verejnoprospešných zariadení,
 konzumáciu alkoholu na verejnosti mladistvými,
 skupinky schádzajúcej sa mládeže a neustále mapovanie týchto miest,
 kontrolu vodenia psov na verejných priestranstvách,
 čistotu mestských častí,
 nočné kontroly zamerať na dodržiavanie nočného pokoja,
 kontroly zamerať na predaj tabakových výrobkov mladistvým,
 kontroly dodržiavania záverečných hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach.
august:
▪ Vykonať preventívnu akciu na predaj a podávanie alkoholu mladistvým.
▪ Zintenzívniť kontroly objektov základných a materských škôl počas ich uzatvorenia
v prázdninovom období.
Košice, 11.06.2015

Prílohy:

1. Paragrafy – spôsoby riešenia
2. Prehľad inej činnosti
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