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Správa o činnosti Stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za 

obdobie od  01.12.2021  do  25.02.2022 
 

V zmysle Plánu hlavných úloh MsP Košice a záverov z porady náčelníka, predkladám 

správu o jej činnosti, ako aj o stave verejného poriadku za obdobie od 01.12.2021 do 

25.02.2022.   

Do územného obvodu Stanice MsP Východ patria: MČ DH, MČ KNV. 

Z mnohých aktivít týchto príslušníkov vymenujeme niekoľko z nich: 
 

A. Oblasť priameho výkonu služby v Košickej Novej Vsi.   

 

Výkon služby bol zameraný hlavne na monitorovanie bezdomovcov, kontrola záhradkárskej 

lokality Géder, Konopiská. Voľný pohyb psov, pri ktorých bol zistený majiteľ a následne 

riešený v blokovom konaní. Odstavovanie autovrakov. Kontrola lesoparku. V časti Zelená 

stráň, dochádzalo často ku dopravným priestupkom. V uvedenej časti KNV – Zelená stráň 

došlo ku znečisteniu VP (novostavba Zelená stráň). Toto znečistenie sa hliadke podarilo 

objasniť a zjednať nápravu. 

 

 

B. Oblasť priameho výkonu služby na sídlisku Dargovských hrdinov 

 

Hliadka sa hlavne zamerala na verejný poriadok, ochrana majetku a zdravia občanov, kontrola 

nerešpektovanie dopravného značenia „Zákaz vjazdu“ parkovanie vozidiel s dĺžkou nad 5m 

(prevažne dodávky) na vnútroblokových kom. sídliska DH, nerešpektovanie dopravného 

značenia „Zákaz vjazdu“ nákladných vozidiel a to hlavne z dôvodu zrekonštruovaného mosta 

na ul. Trieda ar. Gen. Svobodu. Bolo realizovaných niekoľko spoluprác s MÚ MČ DH, KNV, 

firmou Kosit, SMZ, TEKO a TEHO, pri jednotlivých prácach, pri rekonštrukciách a opravách. 

Počas pandémií sme zabezpečovali verejný poriadok hlavne v okolí odberných miest 

(najčastejšie Jegorovovo námestie) aj vo večerných hodinách – vykonávanie kontrol, kde  

dochádzalo ku poškodzovaniu reklám – pútačov a odberné miesto Zupkova. Zároveň 
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usmerňovanie občanov na odberných miestach. Sporadicky vykonávame kontroly nočných 

spojov MHD v našom územnom obvode za účelom eliminácie násilných prejavov, 

neprístojného správania sa, obťažovania cestujúcich osobami, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, 

alebo inou návykovou látkou, alebo si len potrebujú dokazovať svoju výnimočnosť pred 

ostatnými cestujúcimi. Spoločné preventívno-bezpečnostné akcie s DPMK, kontroly 

pracovníkov prepravnej kontroly DPMK. Jednalo sa o kontroly dodržiavania platného 

prepraveného poriadku. Cieľom tejto spolupráce bolo vylúčenie z prepravy cestujúcich bez 

cestovného lístka a cestujúcich, ktorí svojim správaním, alebo oblečením sú na príťaž 

ostatným cestujúcim.  
Podarilo sa nám vyriešiť zopár čiernych skládok. V niektorých prípadoch nám výrazne 

pomohli občania, dôsledné šetrenie a následné došetrenie príslušníkmi a nepochybne 

kamerový systém MsP Košice. Časté kontroly v časti nazývanej Moňov Potok, prispeli 

ku nájdeniu osoby, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Mali sme akciu zameranú na sprejerov. 

Boli vopred vytypované miesta možného poškodenia majetku sprejerstvom. Tu nebolo zistené 

žiadne porušenie zákona. Zabezpečovanie verejného poriadku pri rôznych kultúrnych  a 

športových podujatiach, počas konania osláv pri rôznych príležitostiach s väčším, alebo 

menším významom. Vzhľadom na výskyt COVID – 19 ich bolo pomenej, ako po iné roky: 

 

Priamy výkon služby:  

            -    nájdená osoba (Moňov Potok), po ktorej bolo vyhlásené pátranie 

-    nahlasovali  poškodené, alebo časom vyblednuté dopravné značky. Taktiež sme  

      pristúpili ku návrhom na umiestnenie nových dopravných značiek  

- zabezpečovali sme 4 krát súčinnosť na požiadanie pre SMsZ pri rizikových 

orezávaní prerastených, starých krovín a stromov, resp. pri ich výrube a pod. 

- nájdené 4 ročné dieťa, zistený a vyrozumený otec dieťaťa 

 

     Okrem plnenia základných povinností v priamom výkone služby sme sporadicky 

vykonávali zabezpečenie akcie: 

1) Zabezpečovanie priechodov pre chodcov v počte 29 a to hlavne pred školami 

ZŠ Maurerova a ZŠ Krosnianska 2.  

Pri ZŠ Krosnianska 2 boli v minulosti podnety občanov na nedodržiavanie rešpektovania 

dopravného značenia Zákaz zastavenia a státia, parkovanie pred priechodom pre chodcov 

menej ako 5m (poprípade priamo na priechode), vďaka čomu dochádzalo ku ohrozeniu 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (časté kolízie vodičov) a ohrozeniu zdravia, života 

detí, navštevujúcich spomínanú ZŠ. Vďaka častým kontrolám sme tieto problémy eliminovali 

takmer na nulu.   

2) Preventívno-bezpečnostné akcie : 

-   12 x  akcia na chov psov   

-   15x akcia na fajčiarov  

-  8x akcia konzumáciu alkoholických nápojov, ako aj kontroly prítomnosti   

    maloletých a mladistvých v reštauračných zariadenia 

-  13x preventívno bezpečnostná akcia zameraná na parkovanie 

-  4x preventívna akcia DPMK 

3) Asistencie pre iné subjekty:  

 - 4x asistencia pre SMZ 

       - 4x asistencia pre vodárne  

       - 1x asistencia pre OO PZ – nezúčastnená osoba 

       - 8x asistencia pre asanačnú službu 



        

       - 3x asistencia pre odťah vozidiel – odstránenie VRAKOV 

       - 1x asistencia pre Ha ZZ 

       - 5x asistencia pre TEHO 

       - 2x asistencia pre MU DH 

.  

4) Zabezpečovanie verejného poriadku pri rôznych kultúrnych  a športových 

podujatiach, počas konania osláv pri rôznych príležitostiach s väčším, alebo menším 

významom. Vzhľadom na výskyt COVID – 19 ich bolo pomenej, ako po iné roky: Tu 

môžeme spomenúť akcie, ako napr.: 

 

- 1 x kladenie vencov 

 

V rámci súčinnosti a spolupráce: 

 

-pre tretí sektor boli poskytované hliadky mestskej polície pri mapovaní ľudí bez domova, 

resp. sociálne odlúčených skupín obyvateľov, hlavne v časť známej ako Moňov potok;  

Iné:  

     

       - 3x odstránenie vrakov 

       - 3 x použitie TPZO 

       - 4x doriešenie skládky odpadu 

       - 5x riešenie nočného kľudu 

       - 4x otvorené vozidlo, zistený majiteľ vozidla 

       - 1x enviro. – privolanie poľovníckeho zväzu (záchrana uviaznutej srnky)  

       - 1x riešenie priestupku v MHD – nedodržanie pan. opatrení (rúško) 

        

 

V mesiaci december sa realizovalo označovanie verejného priestranstvá nálepkami priestoru, 

ktorý je monitorovaný kamerovým systémom.    

 

Za hodnotené obdobie sme na stanicu MsP Východ prijali celkom  264 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.  

 

 

         Ing. Kristián Jerga 

        veliteľ stanice MsP – Východ 

 


