Mestská polícia mesta 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 01.12.2019 do 29.02.2020
V zmysle hlavných úloh stanice MsP Východ, predkladám správu o jej činnosti a stave
verejného poriadku za obdobie od 01.12.2019 do 29.02.2020. 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 v 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
A. Oblasť priameho výkonu služby v Košickej Novej Vsi
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.
Vypomáhali sme s kontrolami na novom obytnom súbore Panoráma a Zelená stráň. Panoráma síce
nepatrí do územného členenia nášho obvodu, ale po dohode s veliteľom MsP Nad Jazerom Ing.
Fajčíkom im vypomáhame. Naďalej boli vykonávané kontroly statickej dopravy, zamerané najmä
na dodržiavanie dopravného značenia na ulici sv. Ladislava, Ortváňova, Trnkova, Furčianska
a Lesopark.
Zvýšenú pozornosť sme venovali hlavne pred Vianočnými sviatkami pri obchodných
centrách, a zároveň pri novootvorenom obchodnom komplexe „Shopbox“. Naša činnosť bola
zameraná na zabezpečenie verejného poriadku a zamedzovanie drobných krádeží .

B. Oblasť priameho výkonu služby na sídlisku Dargovských hrdinov
Pozornosť hliadok bola zameraná hlavne na verejný poriadok. V oblasti statickej dopravy
sa hliadky zameriavali 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 a na parkovanie vozidiel pred
stanovišťami kontajnerov, ktorý bránia vývozu odpadu. Riešili sme niekoľko oznamov občanov ,a
to bránenie výjazdu a vjazdu do garáže. Prijali sme niekoľko písomných oznamov od občanov
ohľadom napadnutia psa s iným psom, občianske spolunažívanie a škody na majetku. V decembri
sme vypomáhali na Hlavnej ulici pri akciách Zázračné Vianoce. Priebežne sme zmapovali
dlhodobo odstavené osobné motorové vozidlá, ktoré nespĺňajú podmienky na prevádzku na
cestných komunikáciách. Majiteľom uvedených vozidiel boli zaslané výzvy na odstránenie
zistených nedostatkov podľa nového zákona o odpadoch č.75/2015 Z.z. ako aj neplatné STK
a EK, prípade odstránenie z verejného priestranstva.
Za uvedené obdobie december 2019 a február 2020 boli vykonané tieto aktivity:
- 3x asistencie pre ÚPSVaR monitorovanie Moňov potok
- Zabezpečovali sme verejný poriadok počas Vianočných a Silvestrovských osláv na Hlavnej
ulici.
- 5x sme vykonali preventívnu bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona
282/2002Z.z.ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
- 5x vykonali preventívnu bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona
č.219/1996Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov hlavne u osobách
maloletých a mladistvých.
- 4x sme vykonali preventívnu bezpečnostnú akciu, zameranú na dodržiavaní zákona
377/2004z.z. a VZN č.30 mesta Košice o ochrane nefajčiarov.
- 2x vykonali spoločné preventívno-bezpečnostné akcie (kontroly) pracovníkov
prepravnej kontroly DPMK, príslušníkov MsP a príslušníkov PZ SR, ako aj námatkové kontroly dodržiavania platného prepraveného poriadku z dôrazom na
vylúčenie z prepravy cestujúcich bez cestovného lístka, ale aj cestujúcich, ktorí
svojim správaním, alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim.
- Pravidelne zabezpečuje priechody pre chodcov pred ZŠ Kosnianska a ZŠ Maurerova
- Zmapovali sme na sídlisku reklamné pútače vyhotovením fotoalbumu.
- Výkon služby zameraný na používanie zábavnej pyrotechniky
- 2x kontrola záhradkárskej lokality Moňov potok s pracovníčkami MMK s oddelenia
sociálnych vecí

-

- Poskytli sme súčinnosť pri kontrole verejného poriadku a čistoty na sídlisku pre
pracovníčku MÚ DH p. Jokelovú
- p. Andrejčákom, starostom MČ DH sme mali niekoľko stretnutí, riešili sme umiestnenie
bezpečnostných kamier a odstraňovanie starých opustených vozidiel. V uvedenom období sa
odstránilo 6 vrakov na základe výzvy.
Priebežne sa nahlasujú zistené nedostatky v obvode cez operačné pracovisko MsP Košice.
Poskytli sme súčinnosť hliadok pre VVS, DPMK, SMZ ,OOPZ a pre Hasičský zbor
10x privolanie asanačnej služby- túlavý pes, uhynuté zviera atď.
Pravidelne sa zúčastňujeme na akciách v centrálnej mestskej zóne, zameranú na
dodržiavanie dopr.značenia – parkovanie, 4 hodiny denne.
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Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania.
Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali celkom 124 podnetov
telefonicky ale aj emailom 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, bránenie výjazdu alebo vjazdu do garáží s inými
autami, oznámenia na majiteľov psov, nepovolené skládky, riešenie občianskeho spolunažívania
nedovolené vylepovanie plagátov na miesta, ktoré nie sú na to určené, až po vykonávanie kontrol v
oblasti Lesoparku, zamerané na motoristov a majiteľov psov a pod.

D. Oblasť vzdelávania a výcviku
V zmysle harmonogramu práce MsP Košice, ako aj samotnej stanice MsP Východ, sme
okrem plnenia riadnych úloh od 01.12.2019 do 29.02.2020 sa 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;
▪ školenie k zákonu č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iná činnosť:
Vraky/opustené vozidlá
TPZO
PPNV
Prednášky, besedy
Doručené zásielky

výzva / odstránené

18/15/6
18
45
0
72

Vysvetlivky: TPZO- technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla
BPN – Blok na pokutu nezaplatenú na mieste
VZN- Všeobecné záväzné nariadenie

Príloha: Prehľad inej činnosti
Košice, 28.02.2020
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