
1 

 

S p r á v  a 

o činnosti Mestskej polície Koš ice od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014 

 

 

 

 

Predkladá:             Ing. Ján Palčik  

                poverený zastupovaním náčelníka  
 

 

 

Poverený zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice (ďalej len náčelník MsP), 

v zmysle § 21, ods. 3 Štatútu mesta Košice, predkladá správu o činnosti Mestskej polície 

Košice za obdobie od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014. Mestská polícia Košice (ďalej len MsP)     

ako poriadkový útvar mesta Košice v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v platnom znení, zabezpečovala v prezentovanom období na území mesta verejný poriadok 

a poskytovala služby obyvateľom mesta a iným osobám, ktoré sa tu zdržiavali najmä 

v oblasti: ochrany života, zdravia a  majetku, ochrany pred priestupkami a inými asociálnymi 

prejavmi, ochrany pred trestnou činnosťou a prejavmi kriminality, čistoty a kultúrnosti 

verejných priestranstiev, ochrany životného prostredia a verejnoprospešných zariadení, 

vzťahov medzi ľuďmi, skupinami osôb a národnostných menšín. Spolupracovala s inými 

zložkami pôsobiacimi v oblasti verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, ochrany 

mládeže pred prejavmi výtržníctva, násilníctva, neúcty k spoločnému majetku, ochrany pred 

alkoholovou a inou toxikomániou ako aj pri ochrane ďalších oprávnených záujmov, práv 

a požiadaviek obyvateľov mesta. 

 

 

1 Oblasť riadiacej a kontrolnej činnosti 

 

Počas 2. ½ roka 2014 sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách vedenia 

mesta, mestských podnikov, zasadnutí komisie životného prostredia, verejného poriadku         

a ochrany zdravia.   

Dňa 15. 08. 2014 sa náčelník MsP zúčastnil pracovného zasadnutia Prezídia ZNOMPS, 

ktoré sa konalo v Trenčíne. Na zasadnutí členovia prezídia zjednocovali pripomienky 

k návrhu zákona o obecnej polícii. Prezídium ZNOMPS prijalo uznesenie, ktorým požaduje 

od Prezídia Policajného zboru SR, oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície zaslanie 

kompletného materiálu, t.j. úplného znenia pripravovaného zákona o obecnej polícii 

a príslušných vykonávacích predpisov. 

 Dňa 20. 08. 2014 sa v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice - Staré Mesto 

Hviezdoslavova 7 Košice konalo pracovné stretnutie k riešeniu problematiky týkajúcej sa 

dodržiavania verejného poriadku na Svätoplukovej ulici v Košiciach. Stretnutia sa zúčastnili 

zástupcovia Policajného zboru v Košiciach, Mestskej polície Košice a predstavitelia 

samosprávy. Účastníci stretnutia sa dohodli na prijatí preventívnych opatrení, ktoré majú 

zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku, konkrétne vyvolať osvetu medzi obyvateľmi, 

aby občania pri každom zistení porušenia verejného poriadku toto oznamovali mestskej 

polícii, resp. Policajnému zboru SR. Ďalším opatrením je zvýšenie počtu kontrol hliadkami 

dopravnej polície a v neposlednom rade je to medializovanie zvýšeného počtu hliadok polície 

v tejto oblasti.  

http://www.kosice.sk/clanok.asp?file=gov_2006-2010_komisieMZ.htm#zivotna
http://www.kosice.sk/clanok.asp?file=gov_2006-2010_komisieMZ.htm#zivotna
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V dňoch 26. až 28. 11. 2014 sa v Tatranskej Štrbe konalo zasadnutie prezídia ZNOMPS 

a zároveň Snem ZNOMPS. Na zasadnutí boli jeho účastníci informovaní o stave riešenia 

sociálneho zabezpečenia príslušníkov mestských a obecných polícií, príprave novely zákona 

o obecnej polícii, účastníkom bola predložená výročná správa o činnosti ZNOMPS, na záver 

boli ocenení vybraní príslušníci obecných a mestských polícií. 

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 

 

Školiace stredisko v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z.z. 

organizovalo v mesiacoch august - november 2014 odbornú prípravu príslušníkov obecnej 

polície, ktorá je vykonávaná v zmysle vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín. Súčasťou odbornej prípravy 

bola okrem teoretickej aj praktická časť so zameraním na taktiku služobných zákrokov, 

uplatňovanie oprávnení v zmysle zákona o obecnej polícii, spracovanie úradnej 

dokumentácie, streleckú a telesnú prípravu. Teoretická príprava bola vykonávaná na učebni 

školiaceho strediska, praktická časť so zameraním na využitie prvkov sebaobrany bola 

organizovaná v špeciálnej telocvični na ul. Watsonovej a v telocvični na ul. Jedlíkovej. 

Odbornú prípravu absolvovalo 20 poslucháčov, z toho 7 budúcich príslušníkov MsP Košice. 

Ostatní boli vyškolení pre Mestské polície Prešov, Michalovce, Bardejov, Rožňava a Veľké 

Kapušany. O kvalitnej príprave na výkon policajnej práce svedčí aj skutočnosť, že všetci 

poslucháči úspešne absolvovali záverečnú skúšku, ktorú Prezídium Policajného zboru určilo 

na dni 06. - 07. 11. 2014. 

Podľa „Plánu vzdelávania, školenia a výcviku príslušníkov Mestskej polície Košice na 

rok 2014“ sa uskutočnili previerky streleckej prípravy v dňoch 06. 10. – 10. 10.                       

a 17. 10. 2014 na strelnici v Nižnej Hutke. Pred vykonaním zamestnania bolo zabezpečené 

preškolenie z pravidiel organizovania a vykonávania strelieb v podmienkach MsP. Previerky 

so zameraním na mierenú streľbu a použitie zbrane po fyzickej záťaži, tasenie z puzdra, 

nabíjanie, manipuláciu, mierenie a odloženie zbrane po výstrele absolvovalo 193 príslušníkov. 

Z tohto počtu boli hodnotení výborne - 80 (41,45%), dobre - 76 (39,38%), vyhovuje               

31 - (16,06%),  nevyhovuje - 6 (3,11%). Policajti, ktorí nevyhoveli stanoveným podmienkam, 

mali nedostatky v manipulácii so zbraňou alebo dosiahli slabšie výsledky, využili na 

odstránenie nedostatkov a zlepšenie svojich streleckých schopností laserový strelecký trenažér 

a individuálny výcvik v krytej strelnici SMART. Na budúcich previerkach tak potvrdia svoju 

streleckú pripravenosť. 

V priebehu vykonávania streleckých previerok boli dodržiavané zásady bezpečnosti, 

disciplína a poriadok. Na zamestnaní sa nezúčastnilo 44 príslušníkov (ospravedlnení pre 

čerpanie riadnej dovolenky, materskej dovolenky, zo zdravotných dôvodov, plnenie iných 

služobných povinností). Najlepší strelci absolvovali sústredenie - prípravu na IX. ročník 

streleckej súťaže o „Pohár primátorky mesta Prievidza“. Organizátor však deň pred pretekom 

toto podujatie zrušil z dôvodu nepriaznivých podmienok na strelnici. 

V priebehu mesiaca september sa na Atletickom štadióne na ul. Watsonovej v Košiciach 

v 3 naplánovaných termínoch uskutočnili náhradné a opravné previerky fyzickej zdatnosti 

(PFZ).  Celkom sa v priebehu roka 2014 na PFZ zúčastnilo 170 príslušníkov MsP, z toho  

bolo  hodnotených 7 - výborný,  75 - dobrý,  68 – vyhovel, 20 – nevyhovel. Z objektívnych 

dôvodov (lekár, PN, iný dôvod) sa nezúčastnilo 33 príslušníkov a z dôvodu veku nevykonáva  

PFZ 36 príslušníkov (12 žien vo veku 40 rokov a 24 mužov vo veku 50 rokov).  

V 2. ½ 2014 boli formou písomného testu realizované náhradné a opravné previerky 

odborných vedomostí, na ktorých sa zúčastnili 15 príslušníci. Na previerkach z odbornej 

prípravy sa v priebehu roka 2014 zúčastnilo celkom 199 príslušníkov. Z tohto počtu 2 
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príslušníci v opravnom termíne opakovali test zo slovenského jazyka a 6 príslušníci test 

z odborných znalostí.  

Aj naďalej sú vykonávané preškolenia vodičov, ktorí pri svojej pracovnej činnosti 

používajú služobné motorové vozidlá MsP. Súčasťou preškolenia je oboznámenie sa 

s právnymi predpismi, internými právnymi normami a overenie, či vodič má postačujúce 

znalosti pravidiel cestnej premávky, čo potvrdí úspešným absolvovaním záverečných 

vedomostných testov. V druhom polroku sa na tomto preškolení v štyroch určených 

termínoch zúčastnilo celkovo 33 príslušníkov MsP. Po absolvovaní preškolenia vodiči dostali 

povolenie - oprávnenie viesť služobné motorové vozidlá MsP Košice, resp. im bola predĺžená 

platnosť dokladu. Preškolenia budú periodicky vykonávané aj v nasledujúcom období ako 

súčasť plánu odborného rastu a vzdelávania zamestnancov. 

Z dôvodu zvyšovania odbornej pripravenosti bola v spolupráci s inými zložkami 

zabezpečená účasť dvoch inštruktorov na školení zameranom na používanie donucovacích 

prostriedkov – spútavacieho opasku. Táto problematika je aktuálna najmä pre príslušníkov 

zaradených v cyklistických hliadkach a v pohotovostnej ochrannej jednotke - úsek ochrany 

objektov. 

Príslušníci MsP môžu pod dohľadom inštruktora využívať laserový strelecký trenažér, 

ktorý je nainštalovaný na učebni Školiaceho strediska MsP. Každá účasť na takomto výcviku 

je riadne evidovaná. Za hodnotené obdobie bolo na tomto simulátore odcvičených                

79 tréningových jednotiek so zameraním na individuálny výcvik a zdokonaľovanie odborných 

zručností pri manipulácii so zbraňou.  

Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnilo odborné preškolenie príslušníkov MsP Košice na tému 

„Kontrola činnosti taxislužby a výkon odborného dozoru v podmienkach MsP Košice“, na 

ktorom sa zúčastnilo 20 príslušníkov – držiteľov preukazu kontrolóra povereného výkonom 

odborného dozoru nad cestnou dopravou na území mesta Košice. Cieľom bolo prehĺbiť 

znalosti v oblasti zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Pri tvorbe aktuálnych 

usmernení potrebných pre skvalitnenie a zefektívnenie výkonu služby príslušníkov MsP boli 

využívané možnosti spolupráce s inými orgánmi a organizáciami.  

Pre vnútorný odbor boli spracovávané rôzne právne podklady, okrem iného aj návrh 

zákona o obecnej / mestskej polícii.  

V sledovanom období bolo prešetrovaných 17 sťažností na činnosť MsP, z toho 1 zo 

sťažností bola vyhodnotená ako opodstatnená.  

Bola vykonaná aktualizácia poverení na správu registratúry na útvaroch MsP a kontrola 

evidovania priestupkových spisov a spracovania priestupkov. Z kontroly bol spracovaný 

protokol, pričom odstránenie zistených nedostatkov bude preverené následnou kontrolou 

v roku 2015.  
 

 

3 Oblasť materiálno - technického zabezpečenia výkonu služby 
 

Z dôvodu ukončenia technickej podpory informačného systému Memphis používaného 

na evidenciu udalostí a priestupkov, uskutočnila MsP testovanie nových informačných 

systémov pre mestské a obecné polície dostupných na trhu.  

V 2. ½ roku 2014 boli v rámci verejného obstarávania dodané, resp. dané do užívania            

pre potreby MsP: 

- klimatizačná jednotka pre operačné a dohľadové centrum, 

- modernizácia výpočtovej techniky (tlačiarne, počítače a monitory),  

- 6 ks duálnych rádiostaníc pre služobné motorové vozidlá,   

- 3 ks otočné bezpečnostné HD kamery  (Staničné námestie – budova ŽSR, Národná 

trieda 41/Hlinkova, Komenského 73 – vstup do UVLF) 
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- prenájom nenasvieteného optického vlákna pre bezpečnostné kamery 

- rozšírenie záznamovej kapacity kamerového systému a rekonštrukcia dátového 

rozvádzača MKS, 
 

4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 

4.1  Verejný poriadok  

 

Počas 2. ½ roka 2014 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  

122 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na boj proti alkoholizmu mladistvých         

a  maloletých osôb  a  kontrolu dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických nápojov         

na určených verejných priestranstvách. Pri týchto akciách a počas výkonu služby príslušníci 

MsP zistili 6 prípadov, kedy bol alkohol podaný osobe mladšej ako 18 rokov, 68 prípadov 

mladistvých a maloletých osôb, ktorí boli pod vplyvom alkoholického nápoja. Tieto prípady 

boli v zmysle zákona postúpené  správnemu orgánu na doriešenie.  Ďalej bolo zistených        

1 484 prípadov porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených verejných 

priestranstvách. 

V súvislosti s problematikou nelegálnych osád príslušníci z jednotlivých staníc MsP 

asistovali pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a Referátu 

sociálnych vecí a rodiny MMK, ktorí v hodnotenom období vykonávali monitoring 

sociálnych podmienok v týchto osadách.      

Primeranú pozornosť venujeme ochrane životného prostredia, čistote mesta 

a dodržiavaniu hygienických predpisov. Dôsledne dbáme aj o ochranu zelene, rekreačných 

a detských zariadení. V hodnotenom období sme zistili 11 prípadov založenia nelegálnej 

skládky, pričom v 1 prípade sme zistili jej zakladateľa.  

V prezentovanom období sme pokračovali v realizácii preventívno-bezpečnostných akcií        

vo všetkých MČ v meste Košice, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zák. NR SR                 

č. 282/2002 Z. z., VZN mesta Košice č. 78/2006 a VZN príslušných MČ, ktorými sa upravujú 

podmienky držania, vodenia a chovu psov resp. iných spoločenských zvierat. Pri 485 akciách 

sme zaznamenali 283 prípadov porušenia uvedených právnych noriem. 

Počas 2. ½ roku 2014 sme riešili 3 345 prípadov porušenia VZN mesta Košice                 

č. 137/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Košice. V 135 prípadoch sme zistili porušenie ustanovení VZN mesta Košice               

č. 78/2006 týkajúcich sa čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, obmedzenia 

používania zábavnej pyrotechniky a v 1 572 prípadoch sme zistili porušenie § 47 zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (znečistenie verejného priestranstva, 

nedovolený záber verejného priestranstva a pod.).  

V súvislosti s ochranou nefajčiarov sme realizovali 53 preventívno-bezpečnostných akcií, 

ktoré boli zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia, pričom pri týchto akciách,    

ako aj počas výkonu služby sme zistili 405 prípadov porušenia predmetného zákazu, z toho 

bolo 42 prípadov porušenia zákazu fajčenia vo vyhradenom priestore pred budovou ŽSR. 

V hodnotenom období sme zabezpečovali poriadkové aktivity počas rôznych kultúrnych 

a športových podujatí akými boli napr.: kultúrne a športové podujatia v Steel aréne, 

Furčianský maratón, Free Summer párty, Košické kultúrne leto, pietny akt kladenia vencov na 

Námestí osloboditeľov pri príležitosti 70. výročia SNP, vínne slávnosti, „Biela noc“, online 

korčulovanie, Rally Košice, Night Run 2014, 91. ročník MMM, sviatok Všetkých svätých a 

Pamiatka zosnulých, Košické Vianoce, oslavy Silvestra a príchodu Nového roku 2015 a pod. 
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4.2  Dopravná situácia 

 

Celkovo sme za uvedené obdobie v 3 969 prípadoch inštalovali na osobné motorové 

vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V 430 prípadoch sme realizovali 

odťah motorových vozidiel, ktoré boli odstavené na komunikáciách v rozpore                          

s ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

V súvislosti s problematikou odstavovania nepojazdných, dlhodobo odstavených alebo 

starých motorových vozidiel na verejných priestranstvách, prevažne však na plochách, ktoré 

sú určené na parkovanie motorových vozidiel sme v tomto období zistili celkovo 114 nových 

prípadov takýchto vozidiel, z toho bolo na základe doručenej výzvy MsP 26 vozidiel 

odstránených samotnými prevádzkovateľmi a 6 vozidiel bolo MsP premiestnených 

z verejných priestranstiev, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice na strážené záchytné 

parkovacie plochy MsP.  

S cieľom zaistiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po vyznačených 

priechodoch pre chodcov sme zabezpečovali v 2. ½ roku 2014 (v rámci kapacitných 

možností) počas školského vyučovania v 603 prípadoch priechody pre chodcov v blízkosti 

školských zariadení na uliciach v jednotlivých MČ. 
 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP za 2. ½ rok 2014 
 

Celkovo sme riešili 17 760 priestupkov, z toho: 

 Priestupky na úseku VZN: 5 165 

 Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 10 110 

 Iné priestupky: 2 485 

Z toho: 

 v blokovom konaní  6 627 priestupkov  na sumu  103 056 €, 

 riešené blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  1 291 priestupkov na sumu               

29 451 €, 

 riešené oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania priestupku    

a pod.  432 priestupkov, 

 riešené   preventívne   t. j.  napomenutím   na  útvare  MsP,  resp.  na  mieste spáchania 

priestupku 9 147 priestupkov 

 riešené odložením veci 263 priestupkov. 
 

Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP v 2. ½ roku 2014 sú podrobne rozdelené podľa 

druhu a spôsobu ich riešenia v Tab. 1. a podiely jednotlivých staníc MsP na riešených 

priestupkoch MsP za obdobie 2. ½ roka 2014 s porovnaním za 2. ½ rok 2013 sú uvedené         

v Graf. 1 a Graf. 2. 

Príslušníci MsP v priebehu 2. ½ roku 2014 zistili prostredníctvom kamerového systému  

MsP celkovo 311 prípadov porušenia právnych noriem, resp. iných nedostatkov. Na miesto 

spáchania priestupku boli vždy operatívne vyslané hliadky MsP za účelom ich následného 

riešenia. 

 V 2. ½ roku 2014 sme realizovali: 39 prípadov privolania RZP, 24 prípadov privolania 

hasičského a záchranného zboru, 134 prípadov privolania asanačnej služby alebo UVL Košice, 

31 prevozov peňazí pre MMK alebo Domov dôchodcov na Garbiarskej ulici. Obyvateľom 

mesta Košice sme v hodnotenom období doručili 2 645 zásielok z Okresných súdov 

a Krajského súdu v Košiciach, mesta Košice a jednotlivých MČ.  

Pre nemožnosť preukázať svoju totožnosť a z dôvodu podania vysvetlenia sme 

v hodnotenom období predviedli 31 osôb a na útvar Policajného zboru sme odovzdali 7 osôb 
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1)  Blok na pokutu nezaplatenú na mieste 

       

 

 

podozrivých zo spáchania priestupku alebo trestnej činnosti. Všetky prípady predvedenia boli 

v súlade s platnou právnou úpravou.  

V období od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014 sme zistili a následne oznámili kompetentným 

organizáciám: 33 nedostatkov na verejnom osvetlení, 107 nedostatkov na dopravnom značení 

a zariadení,  130 prípadov znečistenia verejného priestranstva a 8 nedostatky na svetelnej 

signalizácii. Pre rôzne subjekty (DPMK, ÚPSVaR, MV SR a pod.) sme vykonali celkovo 340 

asistencií.  

V uplynulom období sme zistili 6 trestných činov, pričom sme zadržali alebo obmedzili 

osobnú slobodu 8 páchateľom trestného činu.  

 

 
Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 2. ½ roku 2014 

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

Druh vyriešeného priestupku 

Spôsob riešenia priestupku 

BNPNNM1) Bloková pokuta 
Napomenutie 

Oznámené 

správnemu 

orgánu ... 
Spolu 

Počet Suma € Počet Suma € 

zá
k

. 
N

R
 S

R
 č

. 
3

7
2

/1
9

9
0

 Z
b

. 

o
 p

ri
es

tu
p
k

o
ch

 v
 p

la
t.

 z
n

en
í 

 § 22 - proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 803 21996 6045 95801 2896 366 10110 

§ 24 - na úseku podnikania 1 30 1 10 2  4 

§ 30 - na úseku ochrany pred alkoholizmom 3 80 1 10 2  6 

§ 46 - iné priestupky proti poriadku v správe     81  81 

§ 47 - proti verejnému poriadku 81 1482 136 1800 1335 17 1569 

§ 47a – priestupky extrémizmu      2 2 

§ 49 - proti občianskemu spolunažívaniu   3 40 2 14 19 

§ 50 - proti majetku 2 60 2 20  32 36 

zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon       18 18 

zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuž. alk. 

nápojov  
     76 76 

zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 1 20 3 65 2 16 22 

zák. č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania  psov 32 516 59 790 96 24 211 

zák. č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny      2 2 

zák. č. 50/1976 Zb.  stavebný zákon      2 2 

zák. č. 178/1998 Z. z. o predaji tovaru na trhoviskách   1 10 1  2 

zák. č. 377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov 79 1096 70 780 182 2 333 

zák. č. 725/2004 Z .z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel 
     61 61 

Iný správny delikt      41 41 

V
še

o
b

ec
n

é 
zá

v
äz

n
é 

n
ar

ia
d

en
ia

 

5/1996 - O státí,  parkovaní a oznamovaní ...   9 100 15 1 25 

30/1996 - O zriaďovaní, ... prístreškov MHD 2 20 10 125 18  30 

78/2006 - O čistote a verejnom poriadku 244 3443 208 2530 1157 10 1619 

137/2013-O nakladaní s komunálnymi odpadmi 12 245 24 345 3289 1 3326 

VZN mesta a MČ o psoch 18 230 21 230 32 4 75 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 5 113 21 250 9  35 

VZN mestskej časti 8 120 12 140 17 4 41 

VZN mesta - iné    1 10 11 2 14 

Spolu 1291 29451 6627 103056 9147 695 17760 
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Graf. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 2. ½ roku 2014 

podľa druhu a spôsobu ich riešenia  

 

 
 

Graf. 2  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 2. ½ roku 2013 

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 
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5     Oblasť spolupráce a prevencie 

 

       Na internetovej stránke MsP bolo v 2. ½ roku 2014 publikovaných 32 informačných 

správ o činnosti MsP a na e-mailovú adresu MsP msp.msp@kosice.sk bolo zaslaných celkovo 

120 e-mailových správ z toho v 91 prípadoch bola žiadateľovi spracovaná a zaslaná odpoveď. 

       V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v 2. ½ roku 2014 celkovo        

40 prednášok (besied) v rozsahu 52 vyučovacích hodín na témy: „Dopravná výchova“, 

„Kriminálna prevencia pre deti a mládež I. a II.“, „Kriminálna prevencia pre seniorov“,  

„Prevencia obchodovania s ľuďmi“ a  „Ako a prečo povedať drogám NIE!“.  

 

 
 

6 Ekonomická oblasť 

  

  6.1  Výdajová (kapitálová ) časť MsP  

 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014 eviduje tieto 

kapitálové výdaje (v EUR): 

 

 Rozšírenie záznamovej kapacity diskového poľa kamerového systému ....... 15 721,80 

 Montáž 3 ks bezpečnostných kamier .............................................................. 23 632,80 

 Klimatizácia ku kamerovému systému ...........................................................   2 056,80  

 

Zakúpené z prostriedkov poskytnutých na základe Uznesenia vlády SR č. 579/2013 

 

   S p o l u ........................................................................................................... 41 411,40   
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 6.2  Príjmová časť MsP  

  

V príjmovej časti MsP za obdobie od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014 eviduje tieto bežné 

príjmy (v EUR): 

 

 príjem z realizovaných pokutových blokov .......................................................... 98 988 

 príjem  z realizovaných  BNPNNM 
1) 

................................................................... 31 664 

 príjem za odťah ..................................................................................................... 23 035 

 príjem za predaj služieb ............................................................................................... 66 

 príjem za školenie na získanie odb. spôsobilosti prísl. obecnej polície .................. 7 387 

 príjem za škodové udalosti ..................................................................................... 1 526 

 príjem z dobropisov .................................................................................................2 362 

 úroky z omeškania platby za odťah ........................................................................... 127 

 stravné lístky ......................................................................................................... 38 656 

 transfer z Rekviem s.r.o. ......................................................................................... 1 620 

 vrátené poistné – starobní dôchodcovia...................................................................7 099 

      

      S p o l u ............................................................................................................. 212 530   

 

 

7 Oblasť vymáhania pohľadávok 

 

 V hodnotenom období sme pokračovali vo vymáhaní oprávnených pohľadávok, ktoré 

vznikli činnosťou jednotlivých útvarov MsP.  

V kategórii neuhradených pohľadávok za vykonaný nútený odťah odťahovou službou 

MsP sme realizovali: 

 na rôzne súdy sme v rámci SR podali 43 návrhov na vydanie platobných rozkazov, 

z podaných návrhov na vydanie platobného rozkazu za neuhradené odťahy 

v predchádzajúcom a hodnotenom období vydali súdy v rámci SR 23 platobných 

rozkazov, v 5 prípadoch boli súdmi platobné rozkazy zrušené pre neznámy pobyt 

odporcov, 

 v 57 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky priamo odporcami, 

alebo, cestou exekútora 

 v 22 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 

      V sledovanom období sme sa zúčastnili v 19 prípadoch súdneho pojednávania.                        

Z realizovaných  súdnych sporov za odťah a pod. bolo 26 súdnych sporov ukončených v náš 

prospech, 

       V 2. ½ roku 2014 sme viedli celkom 23 súdnych sporov za odťah, neuhradené parkovacie 

poplatky a pod. 

V kategórii vymáhaných  pohľadávok za uložené bloky na pokutu nezaplatenú na mieste 

sme v prezentovanom období podali 593 návrhov na exekúciu na sumu 14 452,- €, pričom     

sme vymohli 302 pohľadávok na sumu 5 977,90,- €.   
 

 

 

 

Košice, 23. 01. 2015 

 


