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Správa o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie 

od  01.09.2017 do  30.11.2017 
 

V zmysle Plánu hlavných úloh stanice MsP Východ, predkladám správu o jej činnosti 

a  stave verejného poriadku za obdobie od 01.09. do 30.11.2017. 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 štrnásť 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  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..    
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V  oblasti  statickej  dopravy na sídlisku Dargovských hrdinov 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, na parkovanie vozidiel pred stanovišťami kontajnerov, 

ktorý bránia vývozu odpadu a hlavne parkovanie vozidiel pred priechodmi pre chodcov pri 

základných školách. 

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, Deň rodiny v lesoparku a rôzne iné akcie športového a kultúrneho charakteru. Do 

centrálnej mestskej zóny sme vysielali hliadky na kontrolu plateného parkovania. Zabezpečovali 

spolu s OO PZ Dargovských hrdinov verejný poriadok počas sviatkov Pamiatky zosnulých. 

 

 

 

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie                       

od 01.09. do 30.11.2017 

 

Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 709 

 

z toho: 
-priestupky na úseku VZN: 236 

-priestupky na úseku dopravy: 473 

-iné priestupky:  15 

 

z toho riešených:                                

-v blokovom konaní: 343 na sumu: 4780 € 

-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 21 na sumu:  700   € 

-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 5 

-odložením: 20 

-preventívne,  t.j. „napomenutím“: 325 

            

Iná činnosť: 

 

Vraky/opustené vozidlá                         výzva / odstránené 8/8/6 

TPZO 54 

PPNV 20 

Prednášky, besedy 0 

Doručené zásielky 68 

 

 

 

C.  Oblasť prevencie a spolupráce 

 

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 282/2002Zb., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov.  Celkom  bolo  skontrolovaných  52  osôb z ktorých bolo 6 osôb riešených napomenutím.  



 3 

Poskytli sme 13 x súčinnosť pracovníkom ÚPSVaR a oddelenie sociálnych vecí MMK, pri 

kontrole neprispôsobivých a sociálne odlúčených osôb v lokalite Moňov potok.  

Spoločne s pracovníčkami MÚ MČ Dargovských hrdinov sme vykonali 3 x kontrolu, ktorá 

bola zameraná na čistotu a poriadok v MČ. 

 

 Za uvedené obdobie sme vykonali kontrolu, akciu na podávanie alk. nápojov mladistvým 

a maloletým osobám. Počas kontroly boli riešené 6 porušenia zákona, kde bola udelená 2x bloková 

pokuta a v troch prípadoch sa riešilo napomenutím.  

Zmapovali sme vraky a opustené vozidlá a stav dopravných označení v našom obvode. 

Zistené nedostatky boli listom zaslané firme SMK a na vedomie dané príslušnej mestskej časti. 

V súčasnosti sme našli len jedno obydlie, kde sa momentálne nik sa zdržiava.  

Na základe podnetu Mestskej polície stanice Východ bol realizovaný odťah starého vozidla 

na Ovručskej ulici a to Fiat Marea. Ďalej bolo odstránených 5 opustených, starých vozidiel a to na 

ul. Jaltská- Nissan,Opel vectra a Opel Corsa na ul. Zupkovej Opel Astra a na ul. Charkovská 

Volvo. 

 

Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania. 

 

Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali jedno písomné podanie od 

občanov, Miestneho úradu MČ Dargovských hrdinov, SMsZ v Košiciach, resp. Policajného zboru 

v Košiciach a 8 telefonických podnetov od občanov. Obsah týchto podnetov sa týkalo väčšinou na 

zlé parkovanie,bránenie výjazdu a vjazdu do garáže, ležiace podnapité osoby, venčenie psov a na 

susedské medziľudské vzťahy.  

 

 

E.  Úlohy pre nasledujúce obdobie 

December 2017 

  

 

 Výkon služby zamerať na dodržiavanie zimnej údržby na sídlisku DH a KNV. 

 ▪  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. 

 

                           

 

                                                                 

Košice, 04.12.2017 

 

 

                 


