
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO KOŠICE 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Názov materiálu 
Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice 
od 01. 01. 2009  do 30. 06. 2009 

Predkladá JUDr. Milan Dvorožňák 

Spracovateľ Mestská polícia Košice 

Dátum rokovania 25. 08. 2009 

Číslo spisu A/2009/                                                                                  MsP/2009/19-18 

Uznesenie MZ                                            MR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



   

 1

N á v r h   n a   u z n e s e n i e : 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa § 6, ods. 2, písm. aa) 

Štatútu mesta Košice 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Správu náčelníka Mestskej polície Košice o č innosti MsP Košice    

od 01. 01. 2009 do  30. 06. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 2

S p r á v a 

o č innosti Mestskej polície Košice od  01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 

 

 

 

Predkladá: JUDr. Milan Dvorožňák 

                          náčelník 

 
 

Náčelník 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 01.01.2009 
do 30.06.2009. Mestská polícia Košice (ďalej len MsP) ako poriadkový útvar mesta Košice     
v zmysle zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, na území mesta 
zabezpečovala v prezentovanom období 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, 
národnostných menšín, presadzovania hodnôt výhodných pre celok a ich ochrany               
pred sebeckým a individuálnym poškodzovaním ostatných. 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 celého kalendárneho roka sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách 
vedenia mesta, mestských podnikov a zasadnutí komisie  životného prostredia, verejného 
poriadku a ochrany zdravia. Obdobne sa náčelník MsP zúčastňoval aj na pravidelných 
kontrolných dňoch čistoty, ktoré organizoval primátor mesta Košice. 

Na základe výzvy MV SR na predkladanie projektov v oblasti prevencie 
protispoločenskej činnosti na rok 2009 boli z úrovne vedenia MsP vypracované a následne            
vo februári 2009 prostredníctvom Obvodného úradu v Košiciach predložené Rade vlády SR 
pre prevenciu kriminality nasledujúce 2 projekty: 

1. Kriminálna prevencia pre deti a mládež, 
2. Monitorovanie MČ Košice – západ bezpečnostnými kamerami. 
Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 30. 03. 2009 boli 

uvedené projekty vyhodnotené ako úspešné a boli na ich realizáciu schválené požadované 
finančné prostriedky. Na základe uvedených skutočností došlo dňa 04.06.2009 k spoločnému 
podpisu zmluvy medzi Obvodným úradom v Košiciach a štatutárnym zástupcom Mesta 
Košice.          

Dňa 16. 02. 2009 sa zástupca náčelníka MsP zúčastnil na stretnutí pracovnej skupiny 
k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity v rámci Národného strategického 
referenčného rámca, ktoré zvolal primátor mesta Košice za účelom koncepcie tvorby stratégie 
rozvoja rómskych  komunít na území mesta Košice. 
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Dňa 19. 03. 2009 sa zástupca náčelníka MsP spolu s veliteľom stanice MsP  – Stred            
zúčastnili na pracovnej porade za účelom koordinácie úloh  súvisiacich so zabezpečením  
ochrany lesov pred požiarmi, ktorú organizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského                   
a záchranného zboru v Košiciach (ďalej len HaZZ) za účasti predstaviteľov OR PZ Košice.           

V dňoch 26. a 27.03.2009 sa náčelník MsP spolu so zástupcom náčelníka MsP zúčastnili 
na zasadnutí Prezídia Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (ďalej 
len ZNOMPS), ktoré sa uskutočnilo v Nitre. Na uvedenom stretnutí jeho účastníci prerokovali 
novelu zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, návrh zákona 
o sociálnom zabezpečení príslušníkov mestských a obecných polícií, zák. č. 8/2008 o cestnej 
premávke a zák. č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
športových podujatí a turistických podujatí.  

V hodnotenom období sa náčelník MsP zúčastnil na viacerých stretnutiach regionálnej 
sekcie ZNOMPS za Košický kraj, ktoré sa konali v Spišskej Novej Vsi. Na týchto stretnutiach 
informoval náčelník MsP jednotlivých členov uvedenej regionálnej sekcie o obsahu                 
a záveroch rokovania Prezídia ZNOPMPS.  

Za účelom získania  nových odborných  poznatkov k zriaďovaniu a  prevádzkovaniu 
pultov centrálnej ochrany sa zástupca náčelníka MsP zúčastnil na  medzinárodnej konferencii 
s  názvom „2. PCO SHOW“, ktorá sa konala od 21.05.2008  do 22.05.2009 v Krpáčove. 

V záujme  skvalitnenia spolupráce  v  oblasti  objasňovania a dokumentácie jednotlivých 
priestupkov proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a pod., v zmysle          
zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení sa v hodnotenom období zástupca 
náčelníka MsP spolu s veliteľmi staníc MsP  – Stred a MsP – Západ zúčastnili na viacerých 
pracovných súčinnostných  poradách, ktoré organizoval odbor všeobecnej vnútornej správy     
z Obvodného úradu v Košiciach.  

Za účelom prípravy a realizácie poriadkových aktivít na zabezpečenie nerušeného 
priebehu 86. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, sa náčelník MsP spolu s veliteľom 
stanice MsP – Stred v priebehu kalendárneho roka zúčastnil viacerých pracovných jednaní 
s kompetentnými predstaviteľmi Maratónskeho klubu, organizátormi  pretekov a pod.. 

Z dôvodu prípravy a realizácie preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na boj 
proti alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb na území mesta Košice, sa zástupca 
náčelníka MsP spolu  s veliteľom stanice MsP – Stred v priebehu 1. ½ roka 2009 zúčastnili na 
viacerých pracovných stretnutiach s kompetentnými predstaviteľmi Obvodného úradu             
v Košiciach, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a OR PZ Košice. 

Začiatkom júna 2009 sa náčelník MsP spolu s  Ing. Filipkom a ďalšími kompetentnými 
predstaviteľmi z odd. správy komunikácií MMK, Správy majetku mesta Košice s.r.o. a odd. 
komunálneho práva MMK, zúčastnili na 5. seminári, ktorý zorganizovala Slovenská 
parkovacia asociácia v Pezinku na tému: „Riešenie parkovania v mestách“.  

V prezentovanom období sa náčelník MsP spolu veliteľom Parkovacej služby MsP 
a ďalšími kompetentnými predstaviteľmi z odd. správy komunikácií MMK, Správy majetku 
mesta Košice s.r.o. a odd. komunálneho práva MMK zúčastnili  na viacerých pracovných 
stretnutiach, ktoré organizoval poverený poslanec MZ p. Ing. Jozef Filipko za účelom riešenia 
kontinuálneho prechodu parkovacích systémov MsP na Správu majetku mesta Košice s.r.o.                                         
 
2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 
 

V súlade so smernicou pre činnosť príslušníkov MsP v prípade aktivácie 
zabezpečovacieho systému na staniciach a pracoviskách MsP boli v mesiaci január 2009 
aktualizované plány ochrany a obrany jednotlivých staníc a pracovísk MsP. 

V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2009 
boli v mesiaci apríl a máj 2009 vykonané previerky odborných vedomostí príslušníkov MsP  
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v I. (riadnom) termíne a v II. (náhradnom) termíne. Predmetných previerok sa z celkového 
počtu 165 príslušníkov zúčastnilo 161 príslušníkov. Z toho: 153 príslušníkov dosiahlo celkové 
hodnotenie „Vyhovel“  a 8 príslušníkov dosiahlo celkové hodnotenie „Nevyhovel“.              
Pre príslušníkov MsP, ktorí sa daných previerok z objektívnych príčin nezúčastnili,            
resp. nevyhoveli bol stanovený náhradný termín na mesiac september 2009.                       
Voči príslušníkom MsP, ktorí v uvedených previerkach opakovane nevyhoveli bol vyvodený 
disciplinárny postih. 

V súlade s plánom vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 
2009 boli v dňoch od 04.05.2009 do 07.05.2009 vykonané cvičné ostré streľby                     
pre príslušníkov MsP, ktoré sa konali na strelnici v obci Hodkovce. Z celkového počtu       
165 príslušníkov absolvovalo cvičné ostré streľby 156 príslušníkov.  

Vedúci odd. výchovy, školenia a výcviku MsP sa v 1. ½ polroku 2009 zúčastnil                
2 pracovných rokovaní členov Komisie pre prevenciu protispoločenských javov                    
pri Obvodnom úrade v Košiciach. 

V danom období bolo na všetkých staniciach a pracoviskách MsP vykonané preškolenie 
zo zákona č.190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, Pravidiel organizovania                  
a vykonávania strelieb v podmienkach MsP a techniku používania služobných zbraní,            
zo smernice k rádiovému a telefónnemu styku príslušníkov MsP, zákona NR SR č. 428/2002    
o ochrane osobných údajov a zo zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe            
k informáciám. 

V priebehu mesiaca jún 2009 zrealizovala MsP na základe požiadavky riaditeľa 
Dobrovoľnej miestnej stráže (ďalej iba DMS) MČ Košice – Šaca a starostu MČ Košice – Šaca 
odbornú prípravu členov DMS, ktorí budú od júla 2009 v uvedenej MČ spolupôsobiť  s MsP 
pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia a pod.  

 
 

3 Oblasť materiálno – technického zabezpečenia výkonu služby 
 
3.1  Kamerový systém MsP 

 
V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov bola dňa 16. 06. 2009 riaditeľom MMK vymenovaná komisia na 
vyhodnotenie ponúk predložených v rámci zadávania podprahovej zákazky na dodávku 
technických zariadení a ich inštalácie pre rozšírenie a modernizáciu kamerového systému 
MsP v MČ Košice – Staré mesto. Na základe stanoviska výberovej komisie a následnom 
výbere najvhodnejšej ponuky zrealizuje fi. ZP Electronik Servis s.r.o. v mesiaci august 2009 
výmenu fyzicky a morálne opotrebovaných zariadení určených pre záznam a vizualizáciu 
kamerového systému a vykoná montáž monitorovacej steny s príslušenstvom na Operačnom 
stredisku MsP so sídlom na Tajovského ulici 9 v Košiciach. 

Za účelom realizácie projektu „Monitorovanie MČ Košice – Západ bezpečnostnými 
kamerami“ boli v 1. ½  roku 2009 z úrovne vedenia MsP na základe vykonaného prieskumu 
zorganizované viaceré pracovné jednania s kompetentnými predstaviteľmi fi. ZP Electronik 
Servis s.r.o..  

Na základe týchto jednaní sa v júni 2009 začala realizovať pokládka optického kábla 
v rozsahu 1800 m a inštalácia prvých dvoch bezpečnostných kamier. Na realizáciu tohto 
projektu získala MsP v júni 2009 uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality dotáciu 
(finančnú čiastku) vo výške  17 000 EUR na kapitálové výdavky. Mesto Košice  na realizáciu 
tohto projektu prispelo finančnou čiastkou vo výške 60 002,39 EUR, čo predstavuje 78 % 
z celkových nákladov.  
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  3.2   Motorové vozidlá MsP 
 

Na základe prieskumu trhu na výber dodávateľa motorových vozidiel pre MsP, ktoré sa 
uskutočnilo v marci 2009, boli v apríly 2009 na MsP firmou Porsche Inter Auto Slovakia,  
spol. s.r.o. dodané 2 ks motorových vozidiel Škoda Fabia II combi. Uvedené vozidlá boli 
podľa aktuálnych potrieb MsP pridelené do priameho výkonu služby na stanice MsP – 
Ťahanovce a MsP – Západ.  
 
  3.3   Ostatné materiálno – technické zabezpečenie MsP 
 

Za účelom inštalácie informačného a on-line monitorovacieho satelitného systému 
„Memphis“, ktorý plánuje MsP v nasledujúcom období využívať  boli  v 1. ½ roku 2009 
z úrovne vedenia MsP zorganizované viaceré pracovné stretnutia s kompetentnými 
predstaviteľmi  z odd. infraštruktúry MMK a zástupcami dodávateľa predmetného systému     
z fi. D.H.S, spol. s.r.o.. Uvedený informačný systém by mala MsP začať používať v priebehu 
2. ½ roka 2009. 

S účinnosťou od 01. 08. 2009 prechádzajú parkovacie systémy MsP kontinuálne na 
Správu majetku mesta Košice s.r.o.  
 
4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 
4.1  Verejný poriadok  
 
V súlade s ročným plánom hlavných úloh MsP na rok 2009 sme v januári 2009              

na všetkých staniciach MsP vykonali vyhodnotenie práce za rok 2008 s analýzou 
bezpečnostnej situácie a stavu verejného poriadku v služobných obvodoch. Na základe 
vykonaných analýz orientujeme výkon služby do miest s najčastejším výskytom 
protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. 
       Počas 1. ½ roku 2009 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  
45 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných, okrem iného, aj na boj proti alkoholizmu 
mladistvých  a  maloletých osôb  a kontrolu dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických 
nápojov na určených verejných priestranstvách. Pri týchto akciách príslušníci MsP zistili         
7 prípadov, kedy bol alkohol podaný osobe mladšej ako 18 rokov a 3824 prípadov porušenia 
zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených verejných priestranstvách.  

V zmysle uznesenia č. 231, zo VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  
sme v mesiaci jún 2009 pokračovali v šetrení v jednotlivých územných obvodoch mesta 
Košice so zameraním na dokumentáciu nepovolených osád. Z vykonaného šetrenia vyplýva, 
že na území mesta Košice sa v júni 2009 nachádzalo 14 nepovolených osád, v ktorých              
sa zdržovalo celkovo 600 neprispôsobivých a sociálne odlúčených osôb. V porovnaní             
s mesiacom júl 2008 sa počet neprispôsobivých obyvateľov žijúcich v nepovolených osadách 
zvýšil o 93 osôb. V súvislosti s danou problematikou príslušníci z jednotlivých staníc MsP 
asistovali pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, ktorí v mesiaci 
apríl 2009 vykonávali monitoring sociálnych podmienok v týchto osadách.      

Neustále venujeme veľkú pozornosť ochrane životného prostredia, čistote mesta 
a dodržiavaniu hygienických predpisov. Dôsledne dbáme aj o ochranu zelene, rekreačných 
a detských zariadení. V prezentovanom období sme zistili 153 nelegálnych skládok odpadu     
a v 70 prípadoch sme zistili ich zakladateľov.  

V uvedenom období sme pokračovali v realizácii preventívno-bezpečnostných akcií        
vo všetkých MČ v meste Košice, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zák.  č. 282/2002 Z.z., 
VZN mesta Košice č. 78/2006 a VZN príslušných MČ, ktorými sa upravujú podmienky 
a chov psov resp. iných spoločenských zvierat.  
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Pri týchto akciách sme zaznamenali 466 prípadov porušenia právnych noriem, ktoré 
stanovujú podmienky chovu psov resp. iných spoločenských zvierat.  

Počas 1. ½ roku 2009 sme riešili 384 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 33/1996            
o zimnej údržbe a 2910 prípadov porušenia VZN mesta Košice č.99/2007 o nakladaní              
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.                 
V 439 prípadoch sme zistili porušenie VZN mesta Košice č. 78/2006 o čistote a verejnom 
poriadku a v 2374 prípadoch sme zistili porušenie §-u  47 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v platnom znení (znečistenie verejného priestranstva, nedovolený záber verejného 
priestranstva a pod.).  

V prezentovanom období sme zabezpečovali poriadkové aktivity počas rôznych 
kultúrnych a športových podujatí akými boli napr.: kladenie vencov na Námestí osloboditeľov 
pri príležitosti osláv 64. výročia oslobodenia mesta Košice a oslobodenia Československa,     
pochod proti kapitalizmu a globalizácii, za sociálne istoty, otvorenie sezóny v Zoologickej 
záhrade v Kavečanoch, domáce hokejové zápasy HC Košice (finále play-off), Dni mesta 
Košice, 7. ročník polmaratónu Košice – Seňa, oslavy MDD, Národná výstava psov, Majáles 
2009, Eurovíkend 2009, Balónová fiesta 2009, rôzne kultúrne podujatia v Steel Aréne a pod. 
 

4.2  Dopravná situácia 
 

Celkovo sme za uvedené obdobie v 2648 prípadoch inštalovali na osobné motorové 
vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V 2016 prípadoch sme realizovali 
odťah motorových vozidiel, ktoré boli odstavené na komunikáciách v rozpore                         
s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a v 28 prípadoch sme realizovali 
odťah na komerčnej báze.  

V hodnotenom období sme riešili 664 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 5/1996 
o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice.  

V mesiaci jún 2009 boli vo všetkých územných obvodoch jednotlivých staníc MsP 
aktualizované zoznamy opustených motorových vozidiel (autovrakov), ktoré sú ponechané – 
odstavené na verejných priestranstvách v jednotlivých mestských častiach. Celkovo sme 
zistili 209 opustených motorových vozidiel, resp. vozidiel, ktoré javili známky vraku. Zoznam 
uvedených vozidiel bude po komplexnom spracovaní predložený odd. správy komunikácií 
MMK. 
 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP za 1. ½ rok 2009 
 

Celkovo sme riešili 21 870 priestupkov, z toho : 
• Priestupky na úseku VZN: 9 246 
• Priestupky na úseku bezpeč. a plynulosti cestnej premávky: 9 751 
• Iné priestupky: 2 873 

 
Z toho: 
• v blokovom konaní  6 003 priestupkov  na sumu  117 554 €, 
• riešené blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  2 750 priestupkov na sumu               

65 660 €, 
• riešené oznámením resp. správou o výsledku objasňovania priestupku a pod.  955 

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

priestupku 12 162 priestupkov. 
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  1)  Blok na pokutu nezaplatenú na mieste 
       
 

 

Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP v 1. ½ roku 2009 sú podrobne rozdelené podľa 
druhu a spôsobu ich riešenia v Tab. 1. 
 

Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 1. ½ roku 2009  
podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

Druh vyriešeného priestupku 

Spôsob riešenia priestupku 

Bloková pokuta BNPNNM1) 
Napomenutie 

Oznámené 
správnemu 
orgánu ... 

Spolu 
Počet Suma Počet Suma 

zá
k.

 č.
 3

7
2

/1
99

0 
Z

b
. o

 p
rie

st
up

ko
ch

 

§ 21 – proti poriadku v správe 0 0 1 33 1 3 5 

§ 22 – proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 5002 103051 1764 49216 2408 577 9751 

§ 24 – na úseku podnikania 21 262 0 0 0 0 21 

§ 30 – na úseku ochrany pred alkoholizmom 2 32 1 32 1 3 7 

§ 34 – na úseku vodného hospodárstva 1 16 0 0 0 0 1 

§ 45 – na úseku ochrany životného prostredia 0 0 0 0 0 1 1 

§ 46 – iné priestupky proti poriadku v správe 1 16 0 0 1 1 3 

§ 47 – proti verejnému poriadku 174 2682 149 2767 2015 36 2374 

§ 49 – proti občianskemu spolunažívaniu 1 16 0 0 1 15 17 

§ 50 – proti majetku 2 46 1 16 1 51 55 

zák. č. 282/2002 Z. z. (podmienky držania  psov) 43 598 35 508 93 4 175 

zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 2 20 2 26 2 3 9 

Porušenia iných zákonov a vyhlášok 26 372 100 1633 57 21 204 

Iný správny delikt 1 33 0 0 0 0 1 

V
še

o
b

ec
n

é 
zá

vä
zn

é 
n

ar
ia

d
en

ia
 

2/1991 – O zakladaní  a ochrane zelene 2 46 1 16 5 3 11 

5/1996 – O státí,  parkovaní a oznamovaní ... 169 2486 47 745 307 141 664 

30/1996 – O zriaďovaní, ... prístreškov MHD 96 1291 96 1574 375 1 568 

33/1996 – O zimnej údržbe 16 289 7 112 341 20 384 

35/1996 – O reklamných, ... zariadeniach 6 90 3 64 3 2 14 

72/2004 – O komunálnom odpade 0 0 0 0 5 16 21 

78/2006 – O čistote a verejnom poriadku 302 4210 515 8401 3449 21 4287 

85/2006 – O dani za užívanie verejného priestr. 0 0 0 0 3 16 19 

98/2007 – O miestnej dani za vjazd ... 18 304 2 60 7 0 27 

99/2007 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi 41 720 7 111 2855 7 2910 

VZN mesta a MČ o psoch 44 530 18 313 217 12 291 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 30 396 1 33 15 1 47 

VZN iného mesta 3 48 0 0 0 0 3 

Spolu 6003 117554 2750 65660 12162 955 21870 

 
Operátori z operačného strediska MsP v priebehu 1. ½ roku 2009 zistili prostredníctvom 

kamerového  systému  MsP  celkovo  2028  prípadov  porušenia  právnych  noriem.             
Na miesto spáchania priestupkov boli vždy operatívne vyslané hliadky MsP za účelom        
ich následného riešenia. 

V 1. ½ roku 2009 sme realizovali: 79 prípadov privolania LSPP, 32 prípadov privolania 
hasičského záchranného zboru, 203 prípadov privolania asanačnej služby, 101 prevozov peňazí 
pre MMK a Domov dôchodcov na ul. Garbiarskej. Obyvateľom mesta Košice                       
sme v hodnotenom období doručili 2614 zásielok z Okresných súdov a Krajského súdu 
v Košiciach, mesta Košice a jednotlivých MČ.  



 

 

Pre nemožnosť preukázať
období predviedli na Policajný zbor 
osôb. Všetky prípady predvedenia sú v

V období od 01. 01. 2009 do 
organizáciám: 195 závad na verejnom osvetlení, 
poškodenia dopravného znač
verejného priestranstva. 
 

Obr. 1  Podiel jednotlivých útvarov MsP na r

V uplynulom období sme zistili 
osobnú slobodu 15 páchateľom trestného
osobe, po ktorej bolo vyhlásené pátranie a
ktorom bolo vyhlásené pátranie. 

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doru
na služobný postup príslušníkov MsP, z
a 1 sťažnosť bola odstúpená vecne a
do kompetencie MsP.  
 

4.4  Činnosť Rómskych ob
 

Členovia Rómskej obč
svojej činnosti aktívne zapájali aj do znižovania výskytu požiarov v
Podľa oficiálnej štatistiky  HaZZ  
70 požiarov, čo je o jeden požiar menej ako v
svojpomocne uhasili 30 menších požiarov. 
zo dňa 18.06.2009, kedy členovia ROH 
zistili rozsiahly požiar neobývaného bytu
do príchodu záchranárskych zložiek
bytov. Rýchlym zásahom sa zab
zdravia a života obyvateľov obytného bloku. 

1246
6%

1477
7%

1650
7%

2547
12%
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eukázať svoju totožnosť a pre podanie vysvetlenia sme v
období predviedli na Policajný zbor 38 podozrivých osôb a na stanice MsP 
osôb. Všetky prípady predvedenia sú v súlade s platnou právnou úpravou.  

období od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 sme zistili a následne oznámili kompetentným 
závad na verejnom osvetlení, 10 závad na kanalizácii, 

poškodenia dopravného značenia a závad na komunikáciách, a 577 prípadov zne

Podiel jednotlivých útvarov MsP na riešených priestupkoch za 
 

V uplynulom období sme zistili 15 trestných činov, pričom sme zadržali a obmedzili 
ľom trestného činu, v 7 prípadoch sme obmedzili osobnú slobodu 

ktorej bolo vyhlásené pátranie a v 2 prípadoch sme zistili motorové
ktorom bolo vyhlásené pátranie.  

danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  22  písomných s
na služobný postup príslušníkov MsP, z čoho boli  3 sťažnosti vyhodnotené ako opodstatnené 

 bola odstúpená vecne a miestne príslušnému orgánu, nakoľ

 Rómskych občianskych hliadok v MČ Košice - Luník IX 

lenovia Rómskej občianskej hliadky (ďalej len ROH) sa od 09.03.2009
innosti aktívne zapájali aj do znižovania výskytu požiarov v MČ Košice 

a oficiálnej štatistiky  HaZZ  bolo v tejto MČ v sledovanom období roku 2009 hasených 
jeden požiar menej ako v roku 2008. Okrem toho 

menších požiarov. Medzi významnejšie zásahy ROH patrí prípad      
členovia ROH na ul. Hrebendovej 16 v Košiciach 

r neobývaného bytu. Následne privolali HaZZ a lekársku službu, pri
do príchodu záchranárskych zložiek pomáhali pri evakuácii obyvateľov z
bytov. Rýchlym zásahom sa zabránilo vzniku vážnejších škôd na majetku, ako aj ohrozeniu 

ov obytného bloku.  

2722
12% 1333

6%

2016
9%

8879
41%

2547
12%

MsP 

MsP 

Parkovacia služba

MsP 

MsP 

MsP 

MsP 

MsP 

 

pre podanie vysvetlenia sme v hodnotenom 
na stanice MsP 68 podozrivých 

 
následne oznámili kompetentným 

závad na kanalizácii, 155 prípadov 
prípadov znečistenia 

 1. ½ rok  2009 

om sme zadržali a obmedzili 
prípadoch sme obmedzili osobnú slobodu 

prípadoch sme zistili motorové vozidlo, po 

písomných sťažností 
ti vyhodnotené ako opodstatnené 

miestne príslušnému orgánu, nakoľko vec nespadala      

Luník IX  

od 09.03.2009 v rámci 
Č Košice – Luník IX. 

sledovanom období roku 2009 hasených 
roku 2008. Okrem toho členovia ROH 

Medzi významnejšie zásahy ROH patrí prípad      
šiciach v čase o 22:20 h. 
lekársku službu, pričom 
ov z vyššie položených 

ránilo vzniku vážnejších škôd na majetku, ako aj ohrozeniu 

MsP - Juh

MsP - KVP

Parkovacia služba

MsP - Stred

MsP - Šaca

MsP - Ťahanovce

MsP - Východ

MsP - Západ



 

 

Na základe žiadosti riadite
v Košiciach o pomoc pri riešení záškoláctva žiakov z
členovia ROH v hodnotenom období celkovo 
predmetnej školy.  

V súvislosti s problematikou dodržiavania 
členovia ROH zameriavali prevažne na riešenie osôb, kto
obytných blokov, pričom zistili 
priestranstiev v územnom obvode M

Na úseku prevencie pred páchaním trestnej 
príslušníkom z PZ SR prevažne 
v MČ Košice – Luník IX nahlásených celkovo 
menej ako v roku 2008. Zárove
a MsP na vykonanie zákroku, proti aktérom pomerne 

Činnosť ROH sa využívala aj pri asistenciách
v MČ Košice – Luník IX. 
asistencií v rozsahu 1120 hodín.

 
 
5     Oblasť prevencie a spolupráce

 
V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v

96 prednášok (besied) v rozsahu 
polície Košice“, „Kriminálna prevencia pre mladých alebo ako sa chráni
nebezpečenstvom“, „Dopravná výchova“
a špecializované protidrogovo zamerané prednáš

 
 

Obr.2  Porovnanie po
 

3935
94%

158
4%
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Na základe žiadosti riaditeľky Špeciálnej základnej školy z Inžinierskej ulice
pomoc pri riešení záškoláctva žiakov z MČ Košice – Luník

hodnotenom období celkovo 35 asistencií pri rannej preprave detí do 

problematikou dodržiavania čistoty v MČ Košice 
ROH zameriavali prevažne na riešenie osôb, ktoré vyhadzovali rôzny odpad z

om zistili 54 osôb, ktoré boli následne využité pri 
územnom obvode MČ Košice – Luník IX.  

Na úseku prevencie pred páchaním trestnej činnosti boli ROH nápomocné
prevažne pri objasňovaní trestnej činnosti. V 1. ½ roku 2009 bolo 

IX nahlásených celkovo 32 trestných činov, čo je o
Zároveň ROH aktívne reagovali a včas privoláva

MsP na vykonanie zákroku, proti aktérom pomerne častých hromadných bitiek a
sa využívala aj pri asistenciách pre rôzne subjekty, 

 V hodnotenom období členovia ROH vykonali celkovo
hodín.  

spolupráce 

rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v 1. ½ roku 2009
rozsahu 117 vyučovacích hodín na témy: „Základné úlohy Mestskej 

polície Košice“, „Kriminálna prevencia pre mladých alebo ako sa chráni
enstvom“, „Dopravná výchova“, „Prevencia obchodovania s

špecializované protidrogovo zamerané prednášky.  

 
Porovnanie počtu objektov prevencie za 1. ½ rok 2009

103
2%

 

j školy z Inžinierskej ulice 14          
Luník IX vykonali 

pri rannej preprave detí do 

 Košice – Luníku IX sa 
ré vyhadzovali rôzny odpad z okien 

následne využité pri čistení verejných 

nnosti boli ROH nápomocné 
. ½ roku 2009 bolo 

o je o 6 trestných činov 
as privolávali hliadky PZ SR 

astých hromadných bitiek a výtržností.  
pre rôzne subjekty, ktoré pôsobia       

vykonali celkovo 172 

. ½ roku 2009 celkovo        
ovacích hodín na témy: „Základné úlohy Mestskej 

polície Košice“, „Kriminálna prevencia pre mladých alebo ako sa chrániť pred možným 
, „Prevencia obchodovania s  ľuďmi“ 

 

2009 

Deti MŠ

Žiaci ZŠ

Žiaci SŠ
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Na realizáciu úspešného projektu „Kriminálna prevencia pre deti a mládež“ získala MsP 
v júni 2009 uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality dotáciu (finančnú čiastku)   
vo výške  2500 EUR na bežné výdavky. Mesto Košice na realizáciu tohto projektu prispelo 
finančnou čiastkou vo výške 786,67 EUR, čo predstavuje 24 % z celkových nákladov. 
Schválené finančné prostriedky boli použité na nákup didaktickej techniky a propagačných 
materiálov. Predmetný projekt bude realizovaný v mesiacoch september až december 2009 
formou interaktívnych prednášok a besied, pričom je určený pre cca. 3000 žiakov a študentov 
ZŠ a SŠ v Košiciach.  

Prostredníctvom  hromadných  oznamovacích  prostriedkov bolo v roku 2008 z úrovne 
vedenia MsP zrealizovaných 20 diskusných relácií a uverejnených 25 článkov so zameraním 
na: zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, základné úlohy, povinnosti a oprávnenia 
príslušníkov MsP, preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na boj proti alkoholizmu 
maloletých a mladistvých osôb, VZN mesta Košice č.78/2006 o čistote a verejnom poriadku, 
priamy výkon služby cyklistických hliadok MsP, zriadenie a činnosť ROH, problematiku 
bezdomovcov, tzv. vreckových krádeží a realizáciu preventívno-bezpečnostných opatrení 
k eliminácii činnosti vreckových zlodejov, implementáciu úspešných projektov v rámci 
viktimačnej a situačnej prevencie .  

Na internetovej stránke MsP bolo v 1. ½ roku 2009 publikovaných 7 informačných správ 
o činnosti MsP. Na e-mailovú adresu MsP msp@msp.kosice.sk bolo zaslaných celkovo       
160 e-mailových správ. 

 
6 Ekonomická oblasť 
  
  6.1  Výdajová a príjmová časť MsP  

 
Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009 eviduje tieto bežné 

výdaje: 

 
Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009 eviduje tieto kapitálové 

výdaje: 
 
• kamerový systém – projekt  „Bezpečná Terasa“........................................ 33 596,00 €         

- dotácia zo ŠR ........................................................................................ - 17 000 € 
• mot. vozidlo zn. Škoda Fabia - 2ks ........................................................... 22 565,00 € 
• audio PC - technické zhodnotenie ............................................................... 3 978,00 € 

S p o l u ..................................................................................................... 43 139,00 €   
 
 
 
 

 
 

• mzdy, platy OOV2) ............................................................................... 841 377,00 € 
• poistné a príspevky pre zamestnávateľa ................................................. 311 555,00 € 
• tovary a ďalšie služby ............................................................................. 243 249,00 € 

- dotácia zo ŠR .......................................................................................... - 2500 € 
- dotácia Rekviem .................................................................................... - 3185 € 

• náhrada PN + odchodné ............................................................................ 6 047,00 € 
S p o l u ............................................................................................... 1 396 543,00 €  

2) Ostatné osobné výdaje 
3) Protialkoholická záchytná izba 
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V príjmovej časti MsP za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009 eviduje tieto bežné 

príjmy: 
 

• za užívanie verejného priestranstva ........................................................ 204 371,11 € 
• príjem z realizovaných pokutových blokov ............................................ 108 457,00 € 
• príjem  z realizovaných  BNPNNM 1) ....................................................... 47 198,56 € 
• príjem za odťah ....................................................................................... 100 159,91 € 
• príjem za predaj služieb .............................................................................. 1 407,08 € 
• príjem z dobropisov .................................................................................... 1 221,04 € 
• príjem za škodové udalosti ............................................................................ 785,36 € 
• príjem za PAZI3) ................................................................................................ 8,67 € 
• úroky z omeškania platby za odťah ................................................................ 1 131,94 € 
• povolené vstupy - daň za vjazd do historickej časti mesta .............................. 72,00 € 
• stravné lístky ............................................................................................. 27 289,00 € 
     S p o l u .................................................................................................. 492 101,67 €   

 
 

6.2  Podnikateľská činnosť 
 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009 eviduje tieto bežné 
výdaje: 

 
• komerčný odťah ............................................................................................... 303,50 € 
• parkovacia služba ...................................................................................... 116 897,52 € 

S p o l u ..................................................................................................... 117 201,02 €  
 

V príjmovej časti MsP za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009 eviduje tieto príjmy: 
 

• komerčný odťah ............................................................................................... 925,05 € 
• parkovacia služba (od 01.07.2008) ........................................................... 131 936,00 € 

S p o l u ..................................................................................................... 132 861,05 € 
 

6.3  Príjmy Parkovacej služby MsP  
 

Príjem Parkovacej služby MsP od 01.01.2008 do 30.06.2008: 
 
• ročné, polročné a mesačné parkovacie karty .............................................. 115 719,26 € 
• jednorazové parkovacie karty ........................................................................ 50 261,40 € 
• vyhradené parkovacie miesta ...................................................................... 130 527,45 € 
• duplikáty parkovacích kariet ................................................................................ 33,19 € 
• parkovisko ul. Námestie Osloboditeľov ........................................................ 12 054,54 € 
• parkovisko ul. Kasárenské námestie ............................................................. 32 405,90 € 
• parkovisko ul. Vodná .................................................................................... 18 449,68 € 
• parkovisko ul. Orlia ....................................................................................... 16 602,60 € 
• parkovisko ul. Južná trieda ............................................................................ 25 381,73 € 
• parkovisko ul. Festivalové námestie .................................................................... 27,88 € 
• parkovacie automaty .................................................................................... 121 628,76 € 

S p o l u ....................................................................................................... 523 092,39 €   
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Príjem Parkovacej služby MsP od 01.01.2009 do 30.06.2009: 
 
• vyhradené parkovacie miesta ...................................................................... 204 370,64 € 
• parkovisko ul. Kasárenské námestie ............................................................. 29 782,08 € 
• parkovisko ul. Vodná .................................................................................... 20 391,99 € 
• parkovisko ul. Orlia ....................................................................................... 20 324,61 € 
• parkovisko ul. Južná trieda ............................................................................ 28 199,42 € 
• parkovisko ul. Festivalové námestie ............................................................. 18 700,34 € 
• parkovisko ul. Hutnícka ................................................................................ 11 714,40 € 
• parkovisko ul. Strojárenská ............................................................................. 4 648,93 € 

S p o l u ....................................................................................................... 338 132,41 €   
 
 

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 odťah odťahovou službou MsP     
sme realizovali: 

• na rôzne súdy sme v rámci SR podali 127 návrhov na vydanie platobných rozkazov, 
• z podaných návrhov na vydanie platobného rozkazu za neuhradené odťahy vydali 

súdy v rámci SR 47 platobných rozkazov, v 50 prípadoch boli súdmi platobné rozkazy 
zrušené pre neznámy pobyt odporcov a proti 5 platobným rozkazom podali 
odporcovia odpor, preto bude v týchto veciach nariadené súdne pojednávanie,  

• v 157 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 
• v 199 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 

      V kategórii neuhradených pohľadávok  za  vykonaný prevoz do PAZI sme v hodnotenom 
období realizovali: 

• v 1 prípade došlo k zrušeniu platobného rozkazu pre neznámy pobyt odporcu, preto 
bude v tejto veci nariadené súdne pojednávanie,  

• v 1 prípade došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky. 
      V sledovanom období sme sa zúčastnili v 69 prípadoch súdneho pojednávania. Z týchto 
súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI a pod. bolo 61 súdnych sporov ukončených v náš 
prospech a v 3 prípadoch bolo konanie zastavené, pretože odporcovia dlh vyplatili.     
      V 1. ½ polroku 2009 sme viedli celkom 275 súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI, 
neuhradené parkovacie poplatky a pod., z toho 263 na okresných súdoch, 11 na krajských 
súdoch a 1 na Najvyššom súde SR  na základe odvolania odporcu.  

V kategórii vymáhaných  pohľadávok za uložené bloky na pokutu nezaplatenú na mieste 
sme v prezentovanom období podali 685 návrhov na exekúciu na sumu 20 882 €, pričom     
sme vymohli 128 pohľadávok na sumu 3 437 €.   
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8   Úlohy pre nasledujúce obdobie 
 
1) Modernizovať monitorovacie a záznamové zariadenia na Operačnom stredisku MsP          

so sídlom na Tajovského 9 v Košiciach. 
2) Uviesť do praxe informačný a on-line monitorovací satelitný systému „Memphis“. 
3) Realizovať projekty: „Kriminálna prevencia pre deti a mládež“ a „Monitorovanie MČ 

Košice – západ bezpečnostnými kamerami“. 
4) Neustále  venovať zvýšenú pozornosť nepovoleným záberom verejných   priestranstiev   

a  vzniku nízkoštandardných nelegálnych obydlí a chatrčí. 
5) Zabezpečiť kontrolu dodržiavania zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov          

na staniciach a pracoviskách MsP a prijať opatrenia na odstránenie zistených závad.  
6) Organizovať a realizovať preventívno-bezpečnostné akcie  zamerané na boj proti 

alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb, sprejerov, vandalizmus a excentrické hnutia 
mládeže, dôsledne realizovať ich postih v súlade s platnou právnou úpravou. 

7) Realizovať preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na kontrolu dodržiavania režimu 
plateného parkovania v centrálnej časti mesta Košice. 

8) V súlade s platnými metodickými pokynmi vykonať náhradný termín previerok fyzickej 
zdatnosti pre príslušníkov MsP,  ktorí nevyhoveli  alebo sa ich  nezúčastnili v  I. termíne.  

9) Realizovať náhradný a opravný termín previerok odborných vedomostí pre príslušníkov 
MsP, ktorí nevyhoveli  alebo  sa ich  nezúčastnili  v 1. termíne. 

10) Preškoliť zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných  zbraniach a strelive, pravidlá organizovania                    
a  vykonávania strelieb v podmienkach MsP, metodické pokyny na vykonanie previerok 
streleckej prípravy príslušníkov MsP na roky 2008 – 2009, ako aj techniku používania 
služobných zbraní.  

11) V zmysle schválených metodických pokynov pripraviť a realizovať v mesiaci október 
2009 previerky streleckej pripravenosti príslušníkov MsP. 

12) Preškoliť interné normy vydané k  blokovému konaniu a k manipulácii s peniazmi           
z  realizovaných pokutových blokov. 

13) Aktualizovať plán vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP               
na rok 2010.  

14) Spracovať podkladové materiály k ročnému plánu hlavných úloh MsP na rok 2010.  
 

 

 

Košice, 07. 08. 2009 

 


