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S p r á v  a 

o činnosti Mestskej polície Koš ice od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013  

 

 

 

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. 01. 2013 do 30. 06. 2013. 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 1. ½ roka 2013 sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách vedenia 

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

a ochrany zdravia.  

Dňa 09. 01. 2013 sa náčelník MsP zúčastnil na pracovnom stretnutí prezidenta SR Ivana 

Gašparoviča s predstaviteľmi mestských a obecných polícií Slovenskej republiky. Hlavnou 

témou stretnutia, ktoré sa konalo v Grasalkovičovom paláci, boli výsluhové dôchodky 

policajtov. 

Náčelník MsP sa v priebehu 1. ½ roka 2013 niekoľkokrát zúčastnil pracovných rokovaní, 

ktorých cieľom bolo vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu návrhu nového zákona             

o obecnej polícii.  

       Dňa 25. 04. 2013 sa náčelník MsP zúčastnil pracovného zasadnutia vedenia Policajného 

zboru SR a zástupcov obcí so zriadenou obecnou políciou, ktoré sa konalo v Nitre. Cieľom 

pracovného stretnutia bolo otvorenie odbornej diskusie k problematike bezpečnosti občanov  

a zabezpečovania verejného poriadku na miestnej úrovni. 

 

 

2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 

 

V súlade s „Plánom vzdelávania, školenia a výcviku príslušníkov Mestskej polície Košice 

na rok 2013“ sa v dňoch od 22. až 26. apríla 2013 a strelnici v Nižnej Hutke uskutočnili 

cvičné streľby príslušníkov MsP. Cvičné streľby so zameraním na mierenú streľbu 

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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absolvovalo 201 príslušníkov. Ospravedlnených bolo 15 príslušníkov, ktorí sa nezúčastnili 

z objektívnych dôvodov (zdravotné dôvody, čerpanie riadnej dovolenky, plnenie služobných 

povinností a pod.).  

V mesiacoch marec až máj 2013 organizovalo Školiace stredisko MsP v súlade 

s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. odbornú prípravu príslušníkov 

obecnej polície, ktorá bola 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. Odbornú prípravu a záverečné skúšky 

pred odbornou komisiou absolvovalo 14 poslucháčov, z toho 5 príslušníkov MsP Košice, 

pričom na skúške neuspeli 3 absolventi odbornej prípravy, ktorí opravnú skúšku vykonajú 

v určenom termíne. 

V priebehu mesiaca máj 2013 boli vykonané previerky fyzickej zdatnosti, na ktorých        

sa zúčastnilo 158 príslušníkov MsP, ktorí dosiahli celkové hodnotenie „Vyhovel“.                

Na previerkach sa z dôvodu veku nezúčastňuje 29 príslušníkov (ženy vo veku nad 40 rokov 

a muži vo veku nad 50 rokov). Náhradné a opravné termíny previerok fyzickej zdatnosti       

sú určené na mesiac september a október 2013. 

V 1. ½ roku 2013 boli priebežne realizované formou písomného vedomostného testu 

previerky odborných vedomostí príslušníkov MsP. Uvedený test absolvovalo                       

184 príslušníkov. Z tohto počtu bude 12 príslušníkov v opravnom termíne opakovať test        

zo slovenského jazyka a 1 príslušník test z odborných vedomostí. Náhradné a opravné 

termíny boli stanovené na mesiac september a október 2013. 

V súvislosti s využívaním inštitútu práva prednostnej jazdy absolvovalo 39 príslušníkov 

MsP v  súlade s príkazom náčelníka MsP č. 1/2011 o používaní zvláštnych výstražných 

znamení psychologické vyšetrenie na získanie psychickej spôsobilosti na jazdu so služobným 

motorovým vozidlom MsP, na ktorom je inštalované zvláštne výstražné zvukové a svetelné 

zariadenie.  

V 1. ½ roku 2013  sa v určených termínoch konali 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, pričom po vykonaní daného preškolenia 

absolvuje vodič záverečný test.  V uvedenom období sa tohto preškolenia zúčastnilo celkovo  

25 príslušníkov MsP.  

Na učebni Školiaceho strediska MsP je nainštalovaný laserový strelecký simulátor, ktorý 

môžu príslušníci MsP využívať pod odborným dozorom, pričom každá účasť na takomto 

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

30 tréningových jednotiek so zameraním na individuálny výcvik a zdokonaľovanie odborných 

zručností pri manipulácii so zbraňou. 

Na základe potrieb vyplývajúcich z činnosti MsP získalo 32 príslušníkov MsP                  

od primátora mesta Košice poverenie na výkon odborného dozoru s cieľom výkonu kontroly 

nad činnosťou taxislužby na území mesta Košice. 

V 1. ½ roku 2013 bola na staniciach MsP priebežne vykonávaná kontrola na dodržiavanie 

registratúrneho poriadku pri správe registratúry organizačného útvaru. Činnosť bola zameraná 

na kontrolu spisov, kontrolu správnosti evidenčných zápisov podľa registratúrneho poriadku 

a plánu v registratúrnych denníkoch, uloženie, úschovu a ochranu registratúrnych záznamov.  
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3 Oblasť materiálno - technického zabezpečenia výkonu služby 
 

V 1. ½ roku 2013 boli v rámci verejného obstarávania dodané, resp. dané do užívania            

pre potreby MsP: 

- bezpečnostná HD kamera s plánovaným umiestnením pri OC Aupark, 

- rekonštrukcia priestorov pre novú stanicu MsP - Sever. 

V uvedenom období bol začatý alebo prebiehal proces realizácie verejného obstarávania 

pre:  

- nákup univerzálnych služobných búnd. 

 

 

4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 

 

4.1  Verejný poriadok  

 

Počas 1. ½ roka 2013 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  

50 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, 85 prípadov 

mladistvých a maloletých osôb, ktorí boli pod vplyvom alkoholického nápoja a 1478 prípadov 

porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených verejných priestranstvách. 

Na základe uznesenia č. 231, zo VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

sme pokračovali v šetrení v jednotlivých územných obvodoch mesta Košice so zameraním   

na dokumentáciu nepovolených osád. V súvislosti s danou problematikou 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 25 prípadov založenia nelegálnej 

skládky, pričom v 3 prípadoch 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 238-ich 

akciách sme zaznamenali 385 prípadov porušenia uvedených právnych noriem. 

Počas 1. ½ roku 2013 sme riešili 2562 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 99/2007 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Košice, 875 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 137/2013 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice. V 119 prípadoch sme 

zistili porušenie ustanovení VZN mesta Košice č. 78/2006 týkajúcich sa čistoty verejných 

priestranstiev, v 936 prípadoch sme zistili porušenie §-u  47 zákona SNR č. 372/1990 Zb.        

o priestupkoch v platnom znení týkajúce sa znečistenia verejného priestranstva                         

a nedovoleného záberu verejného priestranstva a 300 prípadov rušenia nočného pokoja.  

V hodnotenom období sme zabezpečovali poriadkové aktivity počas rôznych kultúrnych 

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

konané v rámci EHMK, kladenie vencov na Námestí osloboditeľov pri príležitosti osláv       

68. výročia oslobodenia mesta Košice a oslobodenia Československa, Furčianský maratón, 
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domáce hokejové zápasy HC Košice (finále play-off), otvorenie sezóny v Zoologickej 

záhrade v Kavečanoch, Dni mesta Košice, City Run, Medzinárodný deň detí, Cassovia 

Folkfest 2013, Juniáles 2013, beh Košice - Seňa a pod. 

 

 

4.2  Dopravná situácia 

 

Celkovo sme za uvedené obdobie v 4 671 prípadoch inštalovali na osobné motorové 

vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V 1 108 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 34 nových 

prípadov takýchto vozidiel, z toho bolo na základe doručenej výzvy MsP 16 vozidiel 

odstránených samotnými prevádzkovateľmi a 3 vozidlá boli MsP premiestnené z verejného 

priestranstva, ktoré je 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 1. ½ roku 2013 (v rámci kapacitných 

možností) počas školského vyučovania v 567 prípadoch priechody pre chodcov na uliciach    

v jednotlivých MČ (napr. na Lingove v MČ  Košická Nová Ves, na Berlínskej ulici v MČ - 

Sídlisko Ťahanovce, na Jantárovej ulici v MČ - Juh, na Moskovskej triede v MČ - KVP                  

a na Bernolákovej ulici  v MČ - Západ).  

 

 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP za 1. ½ rok 2013 
 

Celkovo sme riešili 24 289 priestupkov, z toho: 

 Priestupky na úseku VZN: 6 220 

 Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 15 554 

 Iné priestupky: 2 515 

Z toho: 

 v blokovom konaní  10 313 priestupkov  na sumu  173 751 €, 

 riešené blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  2 050 priestupkov na sumu               

53 906 €, 

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

a pod.  1 187 priestupkov, 

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

priestupku 10 739 priestupkov. 
 

Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP v 1. ½ roku 2013 sú podrobne rozdelené podľa 

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

priestupkoch MsP za obdobie 1. ½ roka 2013 s porovnaním za 1. ½ rok 2012. 
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1)  Blok na pokutu nezaplatenú na mieste 

       

 

 

Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 1. ½ rok 2013  

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

 

Druh vyriešeného priestupku 

Spôsob riešenia priestupku 

BNPNNM1) Bloková pokuta 
Napomenutie 

Oznámené 

správnemu 

orgánu ... 
Spolu 

Počet Suma € Počet Suma € 
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§ 21 - proti poriadku v správe     3  3 

§ 22 - proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 1485 44610 9464 162440 3771 834 15554 

§ 24 - na úseku podnikania     1  1 

§ 30 - na úseku ochrany pred alkoholizmom 1 30 1 30 1 1 4 

§ 46 - iné priestupky proti poriadku v správe     37  37 

§ 47 - proti verejnému poriadku 50 1036 98 1523 1125 8 1281 

§ 49 - proti občianskemu spolunažívaniu     2 19 21 

§ 50 - proti majetku   3 30  30 33 

Iné porušenie priestupkové zákona     1 1 2 

zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon      1 14 15 

zák. 1991/1996 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach      1 1 

zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuž. alk. nápojov       87 87 

zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 2 20 3 40 2 21 28 

zák. č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania  psov 62 890 107 1255 152 24 345 

zák. č. 596/2003 Z .z. o št. správe v školstve a samospr.      5 5 

zák. č. 377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov 109 1684 96 1175 358 4 567 

zák. č. 725/2004 Z .z. o podmienkach prevádzky vozidiel      77 77 

Iný správny delikt      8 8 

V
še

o
b

ec
n

é 
zá

v
äz

n
é 

n
ar

ia
d

en
ia

 

2/1991 - O zakladaní  a ochrane zelene 2 50 3 40 3 1 9 

13/1993 - Povolenia na užívanie komunikácií      2 2 

5/1996 - O státí,  parkovaní a oznamovaní ...   19 200 25 3 47 

30/1996 - O zriaďovaní, ... prístreškov MHD 5 85 42 615 114  161 

33/1996 - O zimnej údržbe      16 16 

70/2004 - O dani za užívanie ver. priestranstva     7  7 

78/2006 - O čistote a verejnom poriadku 307 5191 426 5773 1616 13 2362 

99/2007 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi 3 40 10 120 2537 12 2562 

137/2013 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi   4 80 870 1 875 

VZN mesta a MČ o psoch 7 90 11 110 23  41 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 1 10 14 160 10  25 

VZN mestskej časti 16 170 12 160 75 5 108 

VZN mesta - iné      5  5 

Spolu 2050 53906 10313 173751 10739 1187 24289 
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Príslušníci MsP v priebehu 1. ½ roku 2013 zistili prostredníctvom kamerového systému  

MsP celkovo 278 prípadov porušenia právnych noriem a závad. Na miesto spáchania 

priestupku alebo zistenej závady boli vždy operatívne vyslané hliadky MsP za účelom          

ich následného riešenia. 

 V 1. ½ roku 2013 sme realizovali: 111 prípadov privolania Rýchlej zdravotnej pomoci,   

54 prípadov privolania hasičského a záchranného zboru, 223 prípadov privolania asanačnej 

služby alebo UVL Košice, 90 prevozov peňazí pre MMK, Domov dôchodcov na Garbiarskej 

ulici. Obyvateľom mesta Košice sme v hodnotenom období doručili 2 487 zásielok 

z Okresných súdov a Krajského súdu v Košiciach, mesta Košice a jednotlivých MČ.  

Pre nemožnosť preukázať svoju totožnosť a pre podanie vysvetlenia sme v hodnotenom 

období predviedli na stanice MsP 20 osôb a na útvar Policajného zboru sme odovzdali 6 osôb 

podozrivých zo spáchania priestupku alebo trestnej činnosti. Všetky prípady predvedenia      

boli v súlade s platnou právnou úpravou.  

V období od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013 sme zistili a následne oznámili kompetentným 

organizáciám: 60 závad na verejnom osvetlení, 129 závad na dopravnom značení a zariadení,  

139 prípadov znečistenia verejného priestranstva a 6 závad na svetelnej signalizácii. Pre rôzne 

subjekty (DPMK, ÚPSVaR, MV SR a pod.) sme vykonali celkovo 384 asistencií.  

V uplynulom období sme zistili 10 trestných činov, pričom sme zadržali a obmedzili 

osobnú slobodu 6 páchateľom trestného činu.  

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  15  písomných sťažností 

na služobný postup príslušníkov MsP, z čoho bola 1 sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená 

a v 3 prípadoch bola sťažnosť odložená, nakoľko sťažovateľ nesplnil podmienky ustanovené 

zákonom o sťažnostiach. 

 

 

 
 

 

 
Graf č. 1 Podiel jednotlivých staníc MsP na riešených priestupkoch za 1. ½ rok 2013 
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Graf č. 2 Podiel jednotlivých staníc MsP na riešených priestupkoch za 1. ½ rok 2012 

 

 

5     Oblasť spolupráce a prevencie 

 

              Na internetovej stránke MsP bolo v 1. ½ roku 2013 publikovaných 36 informačných 

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

50 e-mailových správ z toho v 41 prípadoch bola žiadateľovi spracovaná a zaslaná odpoveď. 

       V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v 1. ½ roku 2013 celkovo        

87 prednášok (besied) v rozsahu 114 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!“.  
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6 Ekonomická oblasť 

  

  6.1  Výdajová (kapitálová ) časť MsP  

 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013 eviduje tieto 

kapitálové výdaje (v EUR): 

 

 projekt „Kamery - Bezpečná Terasa“ .................................................................... 3 477  

S p o l u ................................................................................................................. 3 477   

 

 

 6.2  Príjmová časť MsP  

  

V príjmovej časti MsP za obdobie od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013 eviduje tieto bežné 

príjmy (v EUR): 

 

 príjem z realizovaných pokutových blokov ........................................................ 165 259 

 príjem  z realizovaných  BNPNNM 
1) 

.................................................................. 37 115 

 príjem za odťah ..................................................................................................... 55 236 

 príjem za predaj služieb ............................................................................................. 391 

 príjem za školenie na získanie odb. spôsobilosti prísl. obecnej polície .................. 6 199 

 príjem za škodové udalosti ..................................................................................... 1 085 

 príjem z dobropisov ................................................................................................... 939 

 úroky z omeškania platby za odťah ........................................................................... 267 

 stravné lístky ......................................................................................................... 36 969 

 

     S p o l u .............................................................................................................. 303 460   

 

 

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: 

 z predchádzajúceho obdobia z roku 2012 prešlo celkom 31 neukončených súdnych 

sporov za žaloby, ktoré sme podali pre vykonaný odťah, 

 na rôzne súdy sme v rámci SR podali 40 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 36 platobných 

rozkazov, v 21 prípadoch boli súdmi platobné rozkazy zrušené pre neznámy pobyt 

odporcov alebo odporcovia podali odpor proti platobným rozkazom, pričom v týchto 

prípadoch sa povedie súdne pojednávanie, 

 v 39 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 

      V sledovanom období sme sa zúčastnili v 13 prípadoch súdneho pojednávania.                        

Z realizovaných  18 súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI a pod. bolo 17 súdnych sporov 

ukončených v náš prospech 

      V 1. ½ polroku 2013 sme viedli celkom 79 súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI, 

neuhradené parkovacie poplatky a pod. 
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8   Úlohy pre nasledujúce obdobie  

 

1) Zabezpečiť kontrolu dodržiavania zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov           

na útvaroch MsP a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

2) Zvýšenú pozornosť venovať nepovoleným záberom verejných   priestranstiev   a  vzniku 

nízkoštandardných nelegálnych obydlí. 

3) Organizovať a realizovať preventívno-bezpečnostné akcie  zamerané na boj proti 

alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb, kontrolu dodržiavania príslušných 

ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov a zistené porušenia postihovať v súlade 

s platnou právnou úpravou. 

4) V zimnom období vykonávať pravidelné kontroly na území celého mesta Košice 

zamerané na dodržiavanie zimnej údržby v zmysle príslušných ustanovení cestného 

zákona. 

5) V súlade s platnými metodickými pokynmi vykonať náhradný termín previerok fyzickej 

zdatnosti pre príslušníkov MsP,  ktorí sa ich  nezúčastnili v  I. termíne.  

6) Preškoliť zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných  zbraniach a strelive, pravidlá organizovania                    

a  vykonávania strelieb v podmienkach MsP, ako aj techniku používania služobných 

zbraní.  

7) V zmysle schválených metodických pokynov pripraviť a realizovať previerky streleckej 

pripravenosti príslušníkov MsP. 

8) Aktualizovať plán vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP               

na rok 2014.  

9) Spracovať podkladové materiály k ročnému plánu hlavných úloh MsP na rok 2014.  

 

 

Košice, 02. 09. 2013 

 


