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

od  01.10  do  31.01.2019 
 

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

a  stave verejného poriadku za obdobie od 01.10.2018 do 31.01.2019. 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 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 

 

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.  

Na sídlisku Dargovských hrdinov činnosť hliadok bola zameraná  hlavne  v oblasti  

statickej  dopravy  a to na  nedovolené  parkovanie na miestach nie na to určených (hlavne 

zeleň),parkovanie vozidiel pred priechodom pre chodcov pred základnými školami na porušovanie 

zákazových značiek a to zákaz vjazdu nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy a parkovanie 

vozidiel na chodníkoch..   
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Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Východ za obdobie                       

od 01.10.2018 do 31.01.2019 

 

Celkový počet zistených priestupkov za uvedené obdobie: 749 

 

z toho: 
-priestupky na úseku VZN: 330 

-priestupky na úseku dopravy: 406 

-iné priestupky:13 

 

z toho riešených:                                

-v blokovom konaní: 265 na sumu: 4860 € 

-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 14 na sumu:  1400 € 

-oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania: 15 

-odložením: 4 

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

            

Iná činnosť: 

 

Vraky                         výzva / odstránené 5/5 / 4 

TPZO 32 

PPNV 64 

Prednášky, besedy 4 

Doručené zásielky 115 

  

 

 

C.  Oblasť prevencie a spolupráce 

-Akcie:  

      8x dodržiavanie zákona  o chove psov 

       6x dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov 

       3x konzumácia alkoholických nápojov mladistvými osobami 

 

Asistencie: 

       8x kontrola soc.slabých spoluobčanov Moňov potok  pre ÚPSVaR a soc,oddelenie MMK 

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

       4x asistencie pre VVS , 2x pri výrube stromov pre Mestskú zeleň 

       6x asistencia pre DPMK- neprispôsobiví cestujúci 

 

Zabezpečenie ver.poriadku počas konanie akcií 

 

         Október 2018 -MMM 2018, 

         November 2018 – Voľby do samospráv miest a obcí 

         December 2018-Košické Vianoce na Hlavnej ulici, Silvestrovské oslavy na Hlavnej ulici 

         Január – kladenie vencov na Nám. Osloboditeľov. 
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Iné udalosti: 

      2x nájdené a odovzdané doklady, 1x nájdené a odovzdané kľúče od mot.vozidla Škoda Fabia 

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

DH pani  Jokeľovou, p. Kandráčom a pánom starostom Mgr. Andrejčákom 

         

Vraky:  

Za uvedené obdobie evidovali sme 5 staré vozidlá ( vraky). 4 vraky aut odstránili majitelia na 

základe písomnej výzvy zo strany Mestskej polície. 

 

V januári sme sa zameriavali aj na zimnú údržbu na našom sídlisku. Nedostatky, zistenia sa hlásili 

pravidelne každé ráno operačnému pracovníkovi Mestskej polície a následne to oznamoval firme 

Kosit. 

Na poli prevencie sme dohodli a následne vykonali 4 prednášky na ZŠ Krosnianska č. 2 a 4 

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 5 písomné podanie od 

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

podaní je rôzny, cez vraky, nepovolené skládky, medziľudské vzťahy, ležiace podnapité osoby, 

žobrajúce osoby pred obchodnými centrami až po vykonávanie kontrol v okolia lesoparku, 

zamerané na motoristov a psíčkarov a pod.  

 

D.  Oblasť vzdelávania a výcviku 

 

Príslušníci Mestskej polície počas uvedeného obdobia absolvovali: 

- Školenie – riešenie priestupkov 

- kurz sebaobrany 

- kurz prvej pomoci 

- preškolenie vodičov  zo zákona 8/2009 Z.Z. o cestnej premávke 

 

E.  Úlohy pre nasledujúce obdobie 
 

 

  mapovanie starých vozidiel- vrakov, 

  ochranu pred poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, 

   konzumáciu alkoholu na verejnosti mladistvými, 

    kontrolu vodenia psov na verejných priestranstvách, 

    kontrola čistoty mestských častiach, 

    v jarných mesiacoch kontrola vypaľovania trávy 

    

 

 

                                                                 

Košice, 19.02.2019 

 

 

                 


