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

od  01.03.2018  do  31.05.2018 
 

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

a  stave verejného poriadku za obdobie od 01.03. do 31.05.2018. 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.  

 

 

A. Oblasť riadiaca a kontrolná   

 

 Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo celkom šesťnásť 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 sledovanom období sa činnosť stanice MsP Východ sa zameriavala na verejný poriadok, 

 čistotu a na statickú dopravu.. 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),parkovanie vozidiel pred priechodom 
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pre chodcov hlavne pred základnými školami na porušovanie zákazových značiek a to zákaz 

vjazdu nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy.   

 

 

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie                       

od 01.03. do 31.05.2018 

 

Celkový počet zistených priestupkov za uvedené obdobie: 724 

 

z toho: 
-priestupky na úseku VZN: 224 

-priestupky na úseku dopravy: 487 

-iné priestupky:13 

 

z toho riešených:                                

-v blokovom konaní: 225 na sumu: 4295 € 

-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 31 na sumu:  1080 € 

-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 12 

-odložením: 8 

-preventívne,  t.j. „napomenutím“: 451 

            

Iná činnosť: 

 

Vraky                         výzva / odstránené 13/8 / 5 

TPZO 20 

PPNV 81 

Prednášky, besedy 4 

Doručené zásielky 85 

  

 

 

C.  Oblasť prevencie a spolupráce 

-Akcie:  

      4x dodržiavanie zákona  o chove psov 

       3x dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov 

       3x konzumácia alkoholických nápojov mladistvými osobami 

 

Asistencie: 

       6x kontrola soc.slabých spoluobčanov Moňov potok  pre ÚPSVaR a soc,oddelenie MMK 

       2x asistencia pri odstraňovaní nelegálnych obydlí   pod Kurskou ulicou pre MÚ DH 

       2x asistencie pre VVS , 2x pri výrube stromov pre Mestskú zeleň 

 

Zabezpečenie ver.poriadku počas konanie akcií 

 

        Furčiansky maratón, Na Krosnianskej ulici pri kostole na Veľkú noc, kladenie vencov,  

        Majstrovstvá Slovenska v bicrosse na Lidickom nám., ZŠ Postupimska –Zelená noc v škole, 

        Dni mesta Košice – Alpinka, ZOO  a MDD konané na  sídlisku DH a ZŠ Fábryho + ukážky    

        techniky mestskej polície. 
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Iné udalosti: 

         Nájdené opustené dieťa 6 ročné  na zastávke MHD Postupimska odovzdaný starým rodičom 

         nájdená chovankyňa  detského domova z Barce –odovzdané pracovníčke domova 

         4x nájdené a odovzdané doklady, peňaženky  

6 x kontrola, ktorá bola zameraná na čistotu a poriadok v MČ DH s pracovníčkou MÚ DH  

pani  Jokeľovou. 

         

Vraky:  

Za uvedené obdobie sa odstránilo 5 vrakov a to:  Daewoo- Zelený dvor, Ford Ka –Lid.nám, VW 

Polo Dvorkonova, Volvo- Dvorkinova,  Škoda felícia – Zupkova 

 

Z mapovali sme výtlky na sídlisku nie len na hlavnom ťahu ale aj priľahlých uliciach, výsledok 

bol zaslaný na MMK odbor dopravy a na vedomie MČ DH. 

 

Na poli prevencie sme dohodli a následne vykonali štyri prednášky na ZŠ Krosnianska č. 

2 pre I. stupeň na tému “Dopravná výchova“ v počte štyroch vyučovacích hodín  

 

Prijaté a vybavené sťažnosti, pripomienky a poďakovania. 

 

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

občanov, Miestneho úradu MČ Dargovských hrdinov, SMsZ v Košiciach Obsah predmetných 

podaní je rôzny, cez vraky, oznámenia na psičkárov, nepovolené skládky, až po vykonávanie 

kontrol v oblasti lesoparku, zamerané na motoristov a psíčkarov a pod.  

 

D.  Oblasť vzdelávania a výcviku 
 

- Streľby a streleckú prípravu príslušníkov MsP 

 - Previerky fyzickej zdatnosti príslušníkov MsP 

- Kurz prvej pomoci 

 

E.  Úlohy pre nasledujúce obdobie 

júl a august: 

 

▪ Vzhľadom na prázdninové obdobie, výkon služby zamerať hlavne na: 

  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.                  

▪  Zintenzívniť kontroly objektov základných a materských škôl počas ich uzatvorenia   

v prázdninovom období. 

 

 

                                                                 

Košice, 06.06.2018 

 

                 


