
 

 

S p r á v  a 

o činnosti Mestskej polície Koš ice od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

 

 

 

Predkladá:             Ing. Ján Palčik  

                poverený zastupovaním náčelníka  
 

 

 

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

v zmysle § 7 ods. 2  Štatútu mesta Košice, predkladá správu o činnosti Mestskej polície 

Košice za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. Mestská polícia Košice (ďalej len MsP)     

ako poriadkový útvar mesta Košice podľa 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 

 

Personálny stav MsP k 31. 12. 2017 bol 238 príslušníkov, ktorí boli rozdelení na 10 

staníc MsP. 

Počas roka 2017 sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách vedenia mesta, 

mestských podnikov, zasadnutí komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany 

zdravia, pracovných porád s riaditeľmi Krajského riaditeľstva PZ a Okresného riaditeľstva PZ 

a pracovných stretnutí so starostami jednotlivých mestských častí.   

       V mesiacoch marec, máj, október a november 2017 sa náčelník MsP zúčastnil zasadnutí 

Prezídia ZNOMPS, ktoré sa konali striedavo v Leviciach, Bratislave a Tatranskej Štrbe. 

Hlavnými bodmi zasadnutia bolo informovanie účastníkov o stave riešenia sociálneho 

zabezpečenia príslušníkov mestských a obecných polícií, príprava nového zákona o obecnej 

polícii, ako aj zákona o priestupkoch.  

Na zasadnutí v Tatranskej Štrbe boli na záver boli za záchranu života ocenení vybraní 

príslušníci obecných a mestských polícií. Medzi nimi aj traja príslušníci MsP Košice. 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 

 

V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z.z. organizovalo 

Školiace stredisko dva kurzy odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície, ktoré sú 

vykonávané v zmysle vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej 

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


 

 

republiky v trvaní  420 vyučovacích hodín. Súčasťou odbornej prípravy je okrem teoretickej 

aj praktická časť so zameraním na uplatňovanie oprávnení v zmysle zákona o obecnej polícii, 

taktiku služobných zákrokov, streleckú a telesnú prípravu, spracovanie úradnej dokumentácie. 

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 v oboch kurzoch absolvovalo 

34 poslucháčov, z toho 8 policajtov pre MsP Košice. V súvislosti s kurzom boli 

zabezpečované potrebné administratívne úkony (konzultácie s lektormi – psychológ, 

zdravotník, technik BOZP, spracovanie učebného plánu a zabezpečenie lektorskej činnosti, 

vedenie triednej knihy s prehľadom o odučených hodinách, vedenie dochádzky, objednávka 

strelnice, zabezpečenie lekára, výdaj streliva, objednávka telocvične atď.)  

   Predseda skúšobnej komisie z Prezídia Policajného zboru konštatoval, že poslucháči 

boli kvalitne pripravení na výkon policajnej činnosti. 

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

rok 2017“ sa v mesiacoch máj a september 2017 v priestoroch Atletického štadióna na ul. 

Watsonovej v Košiciach uskutočnili previerky fyzickej zdatnosti (ďalej len PFZ), na ktorých 

sa zúčastnilo 143 príslušníkov MsP. Z dôvodu veku sa previerok nezúčastňuje 57 príslušníkov 

MsP. 

Fyzicky dobre disponovaní príslušníci reprezentujú MsP, resp. mesto Košice na rôznych 

športových súťažiach, napr. – NESS CITY Triathlon, Medzinárodný maratón mieru, Tvrďák 

a iné. 

   V mesiacoch apríl a september 2017 sa na strelnici v Nižnej Hutke uskutočnila príprava 

a previerky streleckej prípravy príslušníkov MsP Košice. Pred vykonaním streleckého 

výcviku bolo zabezpečené preškolenie pravidiel organizovania a vykonávania strelieb v 

podmienkach MsP. Previerkový strelecký parkúr bol zostavený z prvkov zameraných na 

použitie zbrane po fyzickej záťaži. Na zamestnaní sa zúčastnilo 198 príslušníkov MsP Košice. 

V priebehu vykonávania strelieb boli dodržiavané zásady bezpečnosti, disciplína a poriadok. 

Policajti, ktorí dosiahli slabšie výsledky v streľbe môžu na výcvik využiť laserový strelecký 

trenažér, resp. absolvovať individuálny výcvik v krytej strelnici SMART. Trenažér je 

nainštalovaný na učebni Školiaceho strediska, kde pod dohľadom inštruktora bolo v druhom 

polroku odcvičených 58 tréningových jednotiek so zameraním na individuálny výcvik 

a zdokonaľovanie odborných zručností pri manipulácii so zbraňou. 

 Vybraní policajti, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, nás reprezentovali na prestížnej 

súťaži príslušníkov MsP v streľbe z krátkych ručných zbraní „Metropolitan Police Shooting 

Match Banská Bystrica 2017" a na streleckej súťaži „Memoriál Mariána Mindeka“ v streľbe 

zo služobných zbraní mestských a obecných polícií“. 

Z dôvodu zvyšovania odbornej pripravenosti bola pre štyroch príslušníkov zabezpečená 

účasť na seminári ozbrojených zložiek, ktorý v dňoch 03. - 04. 05. 2017 organizoval Zbor 

väzenskej a justičnej stráže. Zúčastnili sa na nej dvaja príslušníci zo stanice Stred a dvaja zo 

stanice Západ. Seminár bol zameraný na praktické použitie donucovacích prostriedkov pri 

zákroku – obuška a pút s využívaním sebaobranných aktivít. Účasť na tomto seminári je 

aktuálna najmä pre policajtov zaradených na úseku ochrany objektov a v cyklistických 

hliadkach.  

V mesiacoch jún až december 2017 uskutočnili riadne a opravné „Previerky odbornej 

pripravenosti príslušníkov Mestskej polície“. Previerok sa zúčastnilo celkom 212 príslušníkov 

MsP.  

Podľa požiadaviek veliteľov staníc MsP boli 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. Na tomto preškolení sa v 8 termínoch zúčastnilo 

64 príslušníkov MsP. Po absolvovaní preškolenia vodiči dostali povolenie - oprávnenie viesť 

služobné motorové vozidlá MsP Košice. V tejto oblasti je podľa potreby zabezpečovaná účasť 

na psychologických vyšetreniach vodičov využívajúcich výstražné zariadenie (VRZ) – maják, 

ktoré v roku 2017 úspešne absolvovalo 7 príslušníkov MsP. 

Preškolenia budú periodicky vykonávané aj v nasledujúcom období ako súčasť plánu 

odborného rastu a vzdelávania zamestnancov. Pozornosť budeme venovať novej smernici     

č. 2/2017, ktorou sa upravuje výkon služby niektorých zamestnancov a príslušníkov MsP 

Košice.  

 Školiace stredisko výraznou mierou prispieva k tvorbe smerníc a aktuálnych usmernení 

potrebných pre skvalitnenie a zefektívnenie práce príslušníkov MsP. V rámci odbornej 

prípravy bolo organizované školenie zamerané na postup príslušníkov mestskej polície pri 

riešení protiprávnych konaní na mieste v priamom výkone služby. Preškolenia sú vykonávané 

aj pre MsP Trebišov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou. Cieľom je 

prehĺbiť a rozšíriť znalosti v oblasti priestupkového konania, ako aj zjednotiť postup pri 

riešení priestupkov. Využívané boli tiež možnosti spolupráce s inými orgánmi 

a organizáciami, najmä s oddelením dohľadu nad činnosťou obecných polícií odboru 

poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru. 

 

3 Oblasť materiálno - technického zabezpečenia výkonu služby 
 

V roku 2017 boli dodané, resp. dané do užívania pre potreby MsP: 

 

- odevné súčasti pre príslušníkov MsP, 

- modernizácia výpočtovej techniky (tlačiarne, počítače, monitory, multifunkčné 

zariadenia). 
 

 

4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 

4.1  Verejný poriadok  

 

Počas roka 2017 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  73 

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 ako aj počas bežného výkonu služby 

príslušníci MsP zistili 43 prípadov mladistvých a maloletých osôb, ktorí boli pod vplyvom 

alkoholického nápoja a  3245 prípadov porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov 

na určených verejných priestranstvách. 

V súvislosti s problematikou nepovolených osád príslušníci z jednotlivých staníc MsP 

vykonali 146 asistencií 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. V súčasnosti evidujeme 11 lokalít, ktorých sa 

nachádza približne  770  osôb. Počty osôb sa z dôvodu migrácie neustále menia. 

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 61 prípadov založenia nelegálnej 

skládky. 

V prezentovanom období sme vykonali 289 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.  

Počas roku 2017 sme riešili  311 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 168/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice. 

V 220 prípadoch sme zistili porušenie ustanovení VZN mesta Košice č. 78/2006 týkajúcich 

sa čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, obmedzenia používania zábavnej 

pyrotechniky a v  4 298 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 271  preventívno-bezpečnostných 

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

akciách,  ako aj počas výkonu služby sme zistili  422 prípadov porušenia predmetného zákazu 

a 384 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.: Pochod za život, kultúrne a športové podujatia v Steel 

aréne, Furčianský maratón, Košické kultúrne leto, pietny akt kladenia vencov na Námestí 

osloboditeľov, vínne slávnosti, „Biela noc“, online korčulovanie, Rally Košice, Night Run 

2017, Medzinárodný maratón mieru, sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, 

Košické Vianoce, oslavy Silvestra a príchodu Nového roku 2018 a pod. 

 
 

4.2  Dopravná situácia 

 

Celkovo sme za uvedené obdobie v 13 760 prípadoch inštalovali na osobné motorové 

vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V  322  prípadoch sme realizovali 

odtiahnutie 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 294 nových 

prípadov takýchto vozidiel. Na základe doručenej výzvy MsP na odstránenia vozidla, bolo  

168 vozidiel odstránených samotnými prevádzkovateľmi a 24 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 v roku 2017 zabezpečovali (v rámci kapacitných možností) 

počas školského vyučovania v 1 764 prípadoch priechody pre chodcov na uliciach v 

jednotlivých mestských častiach. 

 

 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP rok 2017 
 

Celkovo sme riešili 44 606 priestupkov, z toho: 

 Priestupky na úseku VZN: 10 920 

 Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 28 427 

 Iné priestupky: 5 259 

Z toho: 

 v blokovom konaní  18 142 priestupkov  na sumu  298 146 €, 

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

a pod.  1 393 priestupkov, 



 

 

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

priestupku 25 011 priestupkov. 

Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP 2017 sú podrobne rozdelené podľa druhu 

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

MsP za obdobie roka 2017 s porovnaním rok 2016 sú uvedené v Graf. 1 a Graf. 2. 

Príslušníci MsP v priebehu 2017 zistili prostredníctvom kamerového systému  MsP 

celkovo 2789 prípadov podozrení z porušovania právnych noriem, v 501 prípadoch bol 

archivovaný kamerový záznam na základe požiadavky Policajného zboru.  

V roku 2017 sme realizovali: 88 prípadov privolania RZP, 41 prípadov privolania 

hasičského a záchranného zboru, 152 prípadov privolania asanačnej služby alebo UVL Košice, 

63 prevozov peňazí pre MMK, SmSZ, alebo Domov dôchodcov na Garbiarskej ulici. 

Obyvateľom mesta Košice sme v hodnotenom období doručili 3 560 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 na stanice MsP 44 osôb. 

V sledovanom období sme zistili a následne oznámili kompetentným organizáciám: 110 

porúch na verejnom osvetlení, 151 nedostatkov na dopravnom značení a zariadení, 47 prípadov 

znečistenia verejného priestranstva. Pre rôzne subjekty (DPMK, ÚPSVaR, MV SR a pod.) sme 

vykonali celkovo  720  asistencií.  

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  55  sťažnostných spisov 

na služobný postup príslušníkov MsP. Z tohto bolo 23 sťažností odložených, pretože 

sťažovateľ nesplnil podmienky ustanovené zákonom o sťažnostiach, alebo pre nespoluprácu 

sťažovateľa. Celkovo bolo v rámci sťažnostných spisov prešetrených 40 sťažností, z ktorých 

35 smerovalo na proti postupu príslušníkov MsP a 5 sťažností proti správaniu príslušníkov 

MsP. Z uvedeného počtu bolo 13 sťažností opodstatnených. Ako neopodstatnených bolo 

vyhodnotených 27 sťažností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v roku 2017 

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

 

Druh vyriešeného priestupku 

Spôsob riešenia priestupku 

Bloková pokuta BNPNNM1) 
Napomenutie 

Oznámené 

správnemu 

orgánu ... 
Spolu 

Počet Suma € Počet Suma € 
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§ 22 - proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 15471 241993 1658 37553 10518 780 28427 

§ 21- proti poriadku v správe 2 25   3  5 

§ 24 - na úseku podnikania 2 20   9  11 

§ 30 - na  úseku ochrany pred alkoholizmom 4 40 9 175 2 4 19 

§ 46 - iné priestupky proti poriadku v správe 3 60   13 1 17 

§ 47 - proti verejnému poriadku 137 2020 41 785 4067 37 4282 

§ 49 - proti občianskemu spolunažívaniu 1 15   8 27 36 

§ 50 - proti majetku 5 85 1 30  57 63 

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

zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuž. alk. nápojov       58 58 

zák. č. 223/2001 Z. z.  a  79/2015 Z. z.  o odpadoch 8 125   12 55 75 

zák. č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania  psov 54 795 25 465 89 19 187 

zák. č. 377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov 86 970 46 635 219 5 356 

zák. č. 725/2004 Z .z. o podmienkach prevádzky vozidiel      95 95 

zák. č. 178/1998 Z. z. o predaji na trhoviskách 4 70    2 6 

zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohosp. pôdy      4 4 

zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách      2 2 

zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody      3 3 

zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon      3 3 

zák. č. 596/2003 z.z.  o štátnej správe v školstve      2 2 

zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave      2 2 

Iný správny delikt      17 17 
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VZN 5/1996 - O státí,  parkovaní a oznamovaní ... 15 180 2 50 12 4 33 

VZN 30/1996 - O zriaďovaní prístreškov MHD 7 100 2 30 57  66 

VZN 78/2006 - O čistote a verejnom poriadku 311 3965 160 2105 3350 28 3849 

VZN 168/2016 - O nakladaní s komunál. odpadmi 62 840 15 290 6612 166 6855 

VZN 173/2016 – o pravidlách času predaja 3 70    6 9 

VZN mesta a MČ o psoch 4 40 3 30 15 2 24 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 5 50 1 30 10 1 17 

VZN mestskej časti 13 205 2 60 7 4 26 

VZN mesta - iné  18 265 1 45 20 2 41 

Spolu 16209 251863 1993 46283 25011 1393 44606 



 

 

Graf. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v roku 2017 

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

 

 
 

Graf. 2  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP roku 2016 

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 
 



 

 

5     Oblasť spolupráce a prevencie 

 

       Na internetovej stránke MsP bolo v roku 2017 publikovaných 47 informačných správ o 

činnosti MsP a na e-mailovú adresu MsP msp@kosice.sk bolo zaslaných celkovo 272           

e-mailových správ z toho v 255 prípadoch bola žiadateľovi spracovaná a zaslaná odpoveď. 

       V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v roku 2017 celkovo 99 

prednášok (besied) v rozsahu 121 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 sledované obdobie eviduje tieto kapitálové výdaje (v EUR): 

 

 2 ks osobné motorové vozidlá Dacia Duster ................................................... 26 900,00  

 7 ks bezpečnostných kamier MKS, rozšírenie kapacity serveru  

a rozvádzača MKS .......................................................................................... 73 739,40 

 

 

 

   S p o l u ......................................................................................................... 100 639,40   

 

 



 

 

 6.2  Príjmová časť MsP  

  

V príjmovej časti MsP za sledované obdobie eviduje tieto bežné príjmy (v EUR): 

 

 príjem z realizovaných pokutových blokov ................................................... 250 658,00 

 príjem  z realizovaných  BNPNNM 
1) 

.............................................................. 44 472,00 

 príjem za odťahovanie vozidiel ....................................................................... 18 595,00 

 príjem za predaj služieb ....................................................................................... 213,00 

 príjem za školenie na získanie odb. spôsobilosti prísl. obecnej polície ........... 11 700,00 

 príjem za škodové udalosti ................................................................................ 4 376,00 

 príjem z dobropisov ........................................................................................... 8 305,00 

 úroky z omeškania platby za odťahovanie vozidiel ............................................. 683,00 

 stravné lístky .................................................................................................... 75 672,00 

 transfer z Rekviem s.r.o. .................................................................................... 3 240,00 

 

 

     S p o l u ........................................................................................................ 417 914,00   

 

 

7 Oblasť vymáhania pohľadávok 

 

 V hodnotenom období sme pokračovali vo vymáhaní oprávnených pohľadávok, ktoré 

vznikli činnosťou jednotlivých útvarov MsP.  

V kategórii neuhradených pohľadávok za vykonané odtiahnutie vozidla odťahovou 

službou MsP sme realizovali: 

 18 súdnych sporov týkajúcich sa odtiahnutia motorových vozidiel a 2 spory iného 

charakteru 

 na rôzne súdy sme v rámci SR podali 7 návrhov na vydanie platobných rozkazov. 

Z podaných návrhov na vydanie platobného rozkazu za neuhradené pohľadávky za 

odtiahnutie vozidiel v predchádzajúcom a hodnotenom období v 6 prípadoch boli 

súdmi platobné rozkazy zrušené pre neznámy pobyt odporcov, alebo z dôvodu 

podania odporu. V týchto prípadoch bude vedené súdne konanie 

 v 51 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 

 v 23 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 

 

       Z realizovaných  súdnych sporov za odtiahnutie vozidiel a pod. bolo 5 súdnych sporov 

ukončených v náš prospech, 

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

sme v prezentovanom období podali  157 návrhov na exekúciu na sumu  3 518,00,- €, pričom     

sme vymohli 364 pohľadávok na sumu  8 101,17,- €.   
 

 

 

Košice, 29. 01. 2018 


