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

od  01.06.2018  do  31.08.2018 
 

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

a  stave verejného poriadku za obdobie od 01.06. do 31.08.2018. 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 šestnásť 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. 

 

V hodnotenom období sa činnosť stanice MsP Východ riadila Plánom hlavných úloh na rok 

2011 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, parkovanie s vozidlami na zeleni a neposlednom rade bránenie vjazdu a výjazdu vozidiel 

z garáží a parkovísk..   
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Za sledované obdobie bolo vykonané 21 preventívnych akcií. Akcie boli zamerané  na 

dodržiavanie zákona č. 219/1996Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, na 

dodržiavanie zákonač.377/2004 o ochrane nefajčiarov a na dodržiavanie zákona 282/2002 o chove 

psov. Počas akcií (8) zamerané na konzumáciu alkoholických nápojov bolo kontrolovaných 36 

osôb hlavne v objektoch škôl a detských ihrísk. Osoby boli riešené nasledovným výsledkom: 6x 

napomenutie, 4x udelená bloková pokuta a 2x udelená pokuta nezaplatená na mieste. 8x bola 

vykonaná akcia na ochranu nefajčiarov nasledovným výsledkom 12x riešené napomenutím, 8x 

riešené blokovom konaní a 2x riešené blokovou pokutou na mieste nezaplatenou. 5x sme vykonali 

akciu na dodržiavanie zákona o chove psov nasledovným výsledkom:. Kontrolovali sme 41 osôb 

kde sa riešilo 2x napomenutím a 1x blokovou pokutou. 

  

 

 

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie                       

od 01.06. do 31.08.2018 

 

Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 602 

 

z toho: 
-priestupky na úseku VZN: 303 

-priestupky na úseku dopravy: 270 

-iné priestupky:  29 

 

z toho riešených:                                

-v blokovom konaní: 270 na sumu: 4310 € 

-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 17 na sumu:  740 € 

-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 17 

-odložením: 8 

-preventívne,  t.j. „napomenutím“: 308 

            

Iná činnosť: 

 

Vraky                         výzva / odstránené 5 / 4 / 2 

TPZO 35 

PPNV 25 

Prednášky, besedy 1 

Doručené zásielky 42 

 

 

Aktivity príslušníkov stanice MsP Východ mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov 

 

 

V rámci už niekoľkoročnej, dobrej spolupráce s 05. Bežeckým klubom Furča, dňa 

28.07.2018 sme zabezpečovali dozor nad verejným poriadkom počas priebehu Furčianskeho 

maratónu.  

Poskytli sme  trikrát súčinnosť pracovníkom ÚPSVaR pri kontrole neprispôsobivých 

a sociálne odlúčených osôb v lokalite Moňov potok.  

Spoločne s pracovníčkou a pánom starostom  MÚ MČ Dargovských hrdinov sme vykonali 

4 x kontrolu, ktorá bola zameraná na čistotu a poriadok v MČ. 
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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 . 

 

Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali celkom štyri písomné 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 stojace na ulici Drieňovej, oznámenia na psičkárov, kŕmenie mačiek na ulici Dvorkinová 

zo zadnej strany. Prijatých bolo 141 telefonických oznamov týkajúcich sa hlavne na hlučnosť 

mládeže počas prázdnin, bránenie vjazdu a výjazdu z garáži, obsedené invalidné parkovacie miesta 

a neposlednom rade na bezdomovcov a ležiace podnapité osoby. 

Na základe podnetu občana , že na ul. Fábryho č.13 odstaveného nákladného vozidla 

vytekajú prevádzkové kvapaliny. Po preverení oznamu hliadka privolali Hasičský zbor, ktorý 

parkovisko vyčistili.  

Počas letných prázdnin hliadky niekoľkokrát denne kontrolovali školské areály aby nedošlo 

k poškodzovaniu objektov. 

 

VRAKY: Počas sledovaného obdobia sa zistili 4 vraky ( staré opustené vozidlá) a to Fiat 

zelený na Maurerovej č.12, Škoda Favorit na ul. Maurerovej č. 4, ktorá je už odstránená, Ford 

Escort čierny na Adlerovej ulici a Ford Focus  pri Poliklinike Východ. Na základe výzvy bol 

odstránený Škoda favorit pri PČL č.1-2 oproti Modráku staršieho dáta. 

 

.  Úlohy pre nasledujúce obdobie 

 

▪  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. 

 Zúčastniť sa na príprave a organizovaní Medzinárodné maratónu mieru 2018 

 Zabezpečenie verejného poriadku počas konania Komunálnych volieb 2018 

 Vykonávať kontroly cintorína so zameraním sa na vandalizmus, krádeže vecí z hrobov a  

obťažovanie občanov inými občanmi 

  

 

                           

 

                                                                 

Košice, 11.09.2018 

 

 

                 


