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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 01.07.2009 
do 31.12.2009. 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 2. ½ roka 2009 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. 

Za účelom  koordinácie jednotlivých konkrétnych úloh súvisiacich so zabezpečením 
športových podujatí konaných na území mesta Košice, sa náčelník MsP dňa 15.07.2009 
zúčastnil na pracovnej súčinnostnej porade, ktorú organizovalo Krajské riaditeľstvo  
Policajného zboru v Košiciach. 

Na základe výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR)               
na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie pre oblasť národnej stratégie boja proti 
drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009 bol z úrovne vedenia MsP vypracovaný 
a následne v máji 2009 Úradu vlády SR predložený projekt s názvom „Ako a prečo povedať 
drogám NIE!“. Uznesením Rady vlády SR bol uvedený projekt vyhodnotený ako úspešný 
a boli na jeho realizáciu schválené požadované finančné prostriedky. Na základe uvedených 
skutočností došlo dňa 24.07.2009 k spoločnému podpisu zmluvy medzi Mestom Košice 
a Úradom vlády SR.          
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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 2. ½ roka 2009 zúčastnili na 
viacerých pracovných stretnutiach s kompetentnými predstaviteľmi Obvodného úradu             
v Košiciach, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Košiciach (ďalej len OR PZ Košice). 

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.                                         

Z dôvodu prípravy a realizácie poriadkových aktivít na zabezpečenie nerušeného 
priebehu 86. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa uskutočnil 04.10.2009 
v Košiciach, sa náčelník MsP spolu s veliteľom stanice MsP – Stred zúčastnil  viacerých 
pracovných jednaní s kompetentnými predstaviteľmi Maratónskeho klubu, organizátormi  
pretekov a pod.  

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 dňa 08.10.2009  zástupca náčelníka 
MsP spolu s veliteľom stanice MsP  – Stred zúčastnili na pracovnej súčinnostnej  porade, 
ktorú organizoval odbor všeobecnej vnútornej správy z Krajského úradu v Košiciach za účasti 
predstaviteľov z OR PZ Košice. 

Dňa 29.10.2009 sa zástupca náčelníka MsP spolu s vedúcim odd. výchovy, školenia         
a výcviku MsP zúčastnili na medzinárodnej konferencii „Bezpečná Európa”. 

Začiatkom novembra 2009 sa náčelník MsP spolu s veliteľom Parkovacej služby MsP, 
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 6. 
seminári, ktorý zorganizovala Slovenská parkovacia asociácia v Tatranskej Lomnici na tému: 
„Riešenie parkovania v mestách“.  

V dňoch 12. – 13.11.2009 sa zástupca náčelníka MsP zúčastnil na 3. medzinárodnej 
vedeckej konferencii ”Bezpečné Slovensko a Európska únia”, kde vo svojom vystúpení 
predniesol príspevok na tému: ”Preventívne aktivity Mestskej polície Košice”. 

Za účelom riešenia  problematiky  verejného poriadku a bezpečnosti v centrálnej 
mestskej zóne sa v 2. ½ roku 2009 predstavitelia vedenia MsP zúčastnili viacerých 
spoločných pracovných stretnutí so starostom MČ Košice – Staré mesto,  riaditeľom OO PZ 
Košice – Staré mesto a obyvateľmi  uvedenej MČ.   

V dňoch 10. a 11.12.2009 sa náčelník MsP zúčastnil na zasadnutí Prezídia Združenia 
náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (ďalej len ZNOMPS), ktoré sa 
uskutočnilo v Banskej Bystrici. Na uvedenom stretnutí jeho účastníci prerokovali výročnú 
správu o činnosti prezídia ZNOMPS, návrh zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov 
mestských a obecných polícií a návrh o jednotných služobných preukazoch a jednotnom 
funkčnom označovaní príslušníkov MsP. Na predmetnom sneme boli odmenení aj najlepší 
príslušníci MsP z celého Slovenska a odznak  príslušníka roka 2009 dostal za aktívnu 
a príkladnú prácu aj príslušník zo stanice MsP – Stred p. Róbert Tandlich.  

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.  
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2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 
 
      V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2009 
boli v mesiaci september 2009 vykonané previerky odborných vedomostí príslušníkov MsP 
v náhradnom a opravnom termíne. Predmetných previerok sa zúčastnilo 10 príslušníkov, ktorí 
dosiahli celkové hodnotenie „Vyhovel“ . Disciplinárny postih bol vyvodený voči                     
1 príslušníkovi, ktorý sa týchto previerok nezúčastnil bez ospravedlnenia. 
       V súlade s plánom vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 
2009 boli v dňoch od 12.10.2009 do 15.10.2009 zrealizované previerky streleckej 
pripravenosti príslušníkov MsP, ktoré sa konali na strelnici v obci Hodkovce. Streleckých 
previerok sa zúčastnilo 149 príslušníkov MsP. Z toho: 18 príslušníkov dosiahlo celkové 
hodnotenie „Dobrý“ , 117 príslušníkov dosiahlo celkové hodnotenie „Vyhovujúci“                 
a 14 príslušníkov dosiahlo celkové hodnotenie „Nevyhovujúci“ . Previerky streleckej 
pripravenosti neabsolvovalo zo zdravotných dôvodov a z dôvodu čerpania dovolenky            
11 príslušníkov. 
       V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2009 
boli v mesiaci október 2009 zrealizované opravné a náhradné previerky fyzickej zdatnosti 
príslušníkov MsP. Uvedených previerok sa zúčastnilo 48 príslušníkov MsP, pričom všetci 
dosiahli celkové hodnotenie „Vyhovel“. Previerky fyzickej zdatnosti neabsolvovalo zo 
zdravotných dôvodov   a z dôvodu čerpania dovolenky 9 príslušníkov.  
       Dňa 29.10.2009 sa vedúci odd. výchovy, školenia a výcviku MsP zúčastnil pracovného 
zasadnutia členov Komisie pre prevenciu protispoločenských javov pri Obvodnom úrade         
v Košiciach. 
       Dňa 12.11.2009 sa vedúci odd. výchovy, školenia a výcviku MsP na základe pozvania 
organizátora olympiády zúčastnil ako predseda poroty 4. ročníka celoštátnej olympiády 
ľudských práv pre žiakov odborných učilíšť a reedukačných domovov Slovenska, ktoré        
sa konalo v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach pod záštitou Ministerstva 
školstva SR. 
       V prezentovanom období bolo na všetkých staniciach a pracoviskách MsP kontrolu 
dodržiavania zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na staniciach                        
a pracoviskách MsP  vykonané preškolenie zo zák. č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach       
a strelive, z pravidiel organizovania a vykonávania strelieb v podmienkach MsP,                      
z metodických pokynov na vykonanie previerok streleckej pripravenosti príslušníkov MsP na 
roky 2008 – 2009, ako aj techniky používania služobných zbraní a z interných noriem 
vydaných k blokovému konaniu a k manipulácii s peniazmi z realizovaných pokutových 
blokov. 

 
3 Oblasť materiálno – technického zabezpečenia výkonu služby 

 
3.1  Kamerový systém MsP 

 
Na základe stanoviska výberovej komisie 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 zo dňa 
16.06.2009, zrealizovala fi. ZP Electronik Servis s.r.o. v priebehu 2. ½ roka 2009  výmenu 
fyzicky a morálne opotrebovaných zariadení určených pre záznam a vizualizáciu kamerového 
systému. V rámci tejto zákazky vykonala predmetná firma aj montáž monitorovacej steny 
s príslušenstvom na Operačnom stredisku MsP so sídlom na Tajovského ulici 9 v Košiciach 
a zrealizovala výmenu 1 ks bezpečnostnej kamery. Na uvedenú modernizáciu bola použitá 
finančná čiastka  vo výške 66 388 EUR z kapitálových výdajov. 
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Medzi hlavné zámery MsP v II. ½ roku 2009 patrila okrem modernizácie kamerového 
systému v MČ Košice – Staré mesto, aj realizácia II. etapy budovania kamerového systému     
v MČ Košice – Západ. Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č.1 zo dňa 30. 
marca 2009 bola na realizáciu projektu „Monitorovanie M Č Košice – Západ 
bezpečnostnými kamerami"  schválená dotácia (finančná čiastka) vo výške 17.000 EUR na 
kapitálové výdavky.  Na realizáciu tohto projektu prispelo mesto Košice finančnou čiastkou 
vo výške 60.002,39 EUR čo predstavuje 78 % z celkových nákladov na realizáciu 
predmetného projektu. Schválené finančné prostriedky boli použité na nákup a inštaláciu 1ks 
priemyselnej kamery s príslušenstvom. V hodnotenom období bola v uvedenej MČ 
zrealizovaná montáž   I. časti optickej siete v rozsahu 1800 m a inštalácia ďalšej priemyselnej 
kamery, pričom finančné náklady boli hradené z rozpočtu mesta Košice. 

MsP má v súčasnosti na monitorovanie bezpečnostnej situácie v meste Košice                    
k dispozícii 22 bezpečnostných kamier, z toho 13 kamier je nainštalovaných v MČ Košice – 
Staré mesto, 7 kamier je nainštalovaných v MČ Košice – Šaca a 2 kamery sú nainštalované        
v MČ Košice – Západ. 
 
  3.2   Ostatné materiálno – technické zabezpečenie MsP 
 

Za účelom odbremenenia administratívy na operačnom stredisku MsP, zaistenia 
efektívnejšieho plnenia úloh MsP v hliadkovej činnosti a v neposlednom rade zvýšenia 
bezpečnosti príslušníkov MsP priamo v teréne, začala MsP od decembra 2009  využívať 
v praxi informačný a on-line monitorovací satelitný systém „Memphis“, ktorého dodávateľom 
bola fi. D.H.S, spol. s.r.o. Na realizáciu predmetného systému boli v hodnotenom období 
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 33 190 EUR, ktoré boli použité na inštaláciu konzol 
systému na serveri a jednotlivých staniciach MsP, vytvorenie databáz, číselníkov, dodávku      
4 ks mobilných terminálov a pod. V zmysle aktuálneho PHSR plánuje MsP v roku 2010 
predmetný systém rozšíriť o ďalšie funkcie, konkrétne: zakúpiť ďalšie mobilné terminály pre  
jednotlivé stanice MsP, pripojiť MsP do webového systému Gisplan, zriadiť funkciu 
automatickej aktualizácie polohy mobilných terminálov v mape a pridať zobrazovanie trás 
pohybu mobilných terminálov.  

Z dôvodu ochrany života a zdravia príslušníkov MsP zaviedla MsP koncom decembra 
2009 do priameho výkonu služby protiúderové komplety. Protiúderové komplety a ochranné 
prilby v kombinácii s pracovnou rovnošatou budú vybraní príslušníci MsP využívať pri 
realizácii preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na boj proti alkoholizmu maloletých 
a mladistvých osôb, vandalizmus a extrémizmus, ale aj pri zabezpečovaní poriadkových 
opatrení počas rôznych športových a kultúrnych podujatí. Na nákup 10 ks uvedených 
ochranných protiúderových kompletov MsP použila finančné prostriedky vo výške 10 000 
EÚR, ktoré obdržala v roku 2009 ako finančný dar od spoločnosti TEKO, a.s. 
 
4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 
4.1  Verejný poriadok  
 

       Počas 2. ½ roku 2009 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  
58 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         
6 prípadov, kedy bol alkohol podaný osobe mladšej ako 18 rokov a 2800 prípadov porušenia 
zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených verejných priestranstvách.  
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V zmysle uznesenia č. 231, zo VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  
sme v mesiaci november 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 novembri 2009 nachádzalo 15 nepovolených osád, 
v ktorých sa zdržiavalo celkovo 639 neprispôsobivých a sociálne odlúčených osôb. 
V porovnaní s mesiacom jún 2009 sa počet neprispôsobivých obyvateľov žijúcich 
v nepovolených osadách zvýšil o 39 osôb. V súvislosti s danou problematikou príslušníci 
z jednotlivých staníc MsP asistovali pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Košiciach, 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 prezentovanom období sme zistili 94 nelegálnych skládok odpadu       
a v 31 prípadoch sme zistili ich zakladateľov.  

V hodnotenom 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.  

Pri týchto akciách sme zaznamenali 268 prípadov porušenia právnych noriem, ktoré 
stanovujú podmienky chovu psov resp. iných spoločenských zvierat.  

Počas 2. ½ roku 2009 sme riešili 49 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 33/1996            
o zimnej údržbe a 1989 prípadov porušenia VZN mesta Košice č.99/2007 o nakladaní              
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.                 
V 281 prípadoch sme zistili porušenie ustanovení VZN mesta Košice č. 78/2006 týkajúcich 
sa čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, obmedzenia používania zábavnej 
pyrotechniky a v 2008 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.: kultúrne a športové podujatia v Steel 
aréne, domáce pohárové futbalové zápasy MFK Košice (FK Slavija Belehrad a AS Roma),   
Leto v parku, Národná výstava psov v MČ Košice – Barca, Extrém maratón, pietny akt 
kladenia vencov na Námestí osloboditeľov pri príležitosti 65. výročia SNP, 86. ročník MMM, 
protestný pochod „Za budúcnosť našich detí“, Mikuláš na ľade v MČ Košice - Juh, sviatok 
Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, Košické Vianoce, oslavy Silvestra a príchodu 
Nového roku 2010 a pod. 
 

4.2  Dopravná situácia 
 

Celkovo sme za uvedené obdobie v 3068 prípadoch inštalovali na osobné motorové 
vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V 1665 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 23 prípadoch sme realizovali 
odťah na komerčnej báze.  

V hodnotenom období sme riešili 343 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 5/1996 
o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice.  

V mesiaci október 2009 boli vo všetkých územných obvodoch jednotlivých staníc MsP 
opätovne aktualizované zoznamy opustených motorových vozidiel (autovrakov), ktoré sú 
ponechané – odstavené na verejných priestranstvách v jednotlivých mestských častiach.  
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Celkovo sme zistili 150 opustených motorových vozidiel, resp. vozidiel, ktoré javili 
známky vraku. Zoznam uvedených vozidiel bude po komplexnom spracovaní predložený odd. 
správy komunikácií MMK. 

S cieľom zabezpečiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po vyznačených 
priechodoch pre chodcov zabezpečovali príslušníci MsP od septembra 2009 (v rámci 
kapacitných možností) počas školského vyučovania priechody pre chodcov na uliciach              
v jednotlivých MČ (napr. na Lingove v MČ  Košická Nová Ves, na ul. Berlínskej v MČ 
Sídlisko Ťahanovce, na ul. Jantárovej v MČ Juh, na Moskovskej triede v MČ KVP a na ul. 
Bernolákovej v MČ Západ). 

V 2. ½ roku 2009 zrealizovali príslušníci z jednotlivých staníc MsP na materských                
a základných školách celkovo 10 prednášok a besied v rozsahu 15 vyučovacích hodín na tému 
dopravná výchova. Uvedených prednášok a besied sa celkovo zúčastnilo 766 detí a žiakov.  
 
 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP za 2. ½ rok 2009 
 

Celkovo sme riešili 19 979 priestupkov, z toho : 
• Priestupky na úseku VZN: 6 132 
• Priestupky na úseku bezpeč. a plynulosti cestnej premávky: 11 363 
• Iné priestupky: 2 484 

 
Z toho: 
• v blokovom konaní  7 387 priestupkov  na sumu  120 361 €, 
• riešené blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  2 157 priestupkov na sumu               

48 542 €, 
• riešené oznámením resp. správou o výsledku objasňovania priestupku a pod.  1 077 

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

priestupku 9 358 priestupkov. 
 
Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP v 2. ½ roku 2009 sú podrobne rozdelené podľa 

druhu a spôsobu ich riešenia v Tab. 1. 
Operátori z operačného strediska MsP v priebehu 2. ½ roku 2009 zistili prostredníctvom 

kamerového  systému  MsP  celkovo  1863  prípadov  porušenia  právnych  noriem.             
Na miesto spáchania priestupkov boli vždy operatívne vyslané hliadky MsP za účelom        
ich následného riešenia. 

V 2. ½ roku 2009 sme realizovali: 83 prípadov privolania LSPP, 18 prípadov privolania 
hasičského a záchranného zboru, 72 prípadov privolania asanačnej služby, 103 prevozov 
peňazí pre MMK a Domov dôchodcov na ul. Garbiarskej. Obyvateľom mesta Košice                       
sme v hodnotenom období doručili 2323 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 79 podozrivých osôb a na Policajný zbor sme predviedli        
8 osôb podozrivých zo spáchania trestnej činnosti.  Všetky prípady predvedenia sú v súlade 
s platnou právnou úpravou.  

V období od 01. 07. 2009 do 31. 12. 2009 sme zistili a následne oznámili kompetentným 
organizáciám: 110 závad na verejnom osvetlení, 17 závad na kanalizácii, 113 prípadov 
poškodenia verejno-prospešných zariadení, a 518 prípadov znečistenia verejného priestranstva. 
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 1)  Blok na pokutu nezaplatenú na mieste 
       
 

 

Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 2. 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

u
pk

o
ch

 v
 p

la
tn

o
m

 z
n

en
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§ 21 – proti poriadku v správe 0 0 0 0 1 1 2 

§ 22 – proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 6727 112011 1540 38573 2512 584 11363 

§ 24 – na úseku podnikania 6 82 0 0 0 0 6 

§ 30 – na úseku ochrany pred alkoholizmom 1 10 4 82 0 1 6 

§ 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 

§ 47 – proti verejnému poriadku 152 2118 121 2295 1701 34 2008 

§ 49 – proti občianskemu spolunažívaniu 0 0 0 0 1 11 12 

§ 50 – proti majetku 2 20 2 46 1 44 49 

zák. č. 282/2002 Z. z. (podmienky držania  psov) 41 468 29 373 44 8 122 

zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 7 90 1 16 7 3 18 

Porušenia iných zákonov a vyhlášok 39 562 65 1014 81 67 252 

Iný správny delikt 0 0 0 0 0 7 7 

V
še

o
b

ec
n

é 
zá

vä
zn

é 
n

ar
ia

d
en

ia
 

2/1991 – O zakladaní  a ochrane zelene 4 40 0 0 10 2 16 

5/1996 – O státí,  parkovaní a oznamovaní ... 57 658 9 114 111 166 343 

30/1996 – O zriaďovaní, ... prístreškov MHD 37 438 47 686 261 1 346 

33/1996 – O zimnej údržbe 2 30 0 0 47 0 49 

35/1996 – O reklamných, ... zariadeniach 0 0 0 0 1 8 9 

72/2004 – O komunálnom odpade 0 0 0 0 1 48 49 

78/2006 – O čistote a verejnom poriadku 233 2818 321 4993 2490 37 3081 
85/2006 – O dani za užívanie verejného priestr. 1 10 0 0 9 25 35 

98/2007 – O miestnej dani za vjazd ... 4 60 0 0 5 0 9 

99/2007 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi 15 220 10 199 1961 3 1989 

100/2007 – O miestnom poplatku za odpad ... 0 0 0 0 0 11 11 

VZN mesta a MČ o psoch 37 422 6 99 90 13 146 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 21 288 2 52 17 0 40 

VZN iného mesta 0 0 0 0 7 2 9 

Spolu 7387 120361 2157 48542 9358 1077 19979 

 
  
V uplynulom období sme zistili 2 trestné činy, pričom sme zadržali a obmedzili osobnú 

slobodu 2 páchateľom trestného činu, v 3 prípadoch sme obmedzili osobnú slobodu osobe, po 
ktorej bolo vyhlásené pátranie. 

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  11  písomných sťažností 
na služobný postup príslušníkov MsP, z čoho bola  1 sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená 
a voči konkrétnemu príslušníkovi MsP bolo vyvodené príslušné disciplinárne opatrenie.  

 



 

 

Obr. 1  Podiel jednotlivých útvarov MsP na r
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Obr. 2 Prehľad o po
 

1338
7%

1328
7%

1840
9%

2420
12%

2

1

1

1

Záchranná služba

HaZZ

Policajný zbor

MMK

MÚ MČ

Školstvo

VVS

BPMK

DPMK

MsP

Iné

komunitné

VSE

SPP

pohrebná služba

Kosit

asanačná služba

Slovenská pošta

 

7

Podiel jednotlivých útvarov MsP na riešených priestupkoch za 

 Rómskych občianskych hliadok v MČ Košice - Luník IX 

 Rómskych občianskych hliadok (ďalej len ROH) bola v
nedostatkom finančných prostriedkov na mzdy a z tohto dôvodu sa po

ROH od 01.09.2009 zredukoval z 12 na 6. Oficiálne bola činnosť ROH ukon
Č Košice – Luník IX dňa 31. 12. 2009.  

ad o počte asistencií členov ROH pre jednotlivé subjekty

2839
14%

1547
8%

1665
8%

7002
35%

MsP 

MsP 

Parkovacia služba

MsP 

MsP 

MsP 

MsP 

MsP 

29

22

21

18

15

14

8

7

4

3

3

3

2

 

 2. ½ rok  2009 

Luník IX  

bola v 2. ½ roku 2009  
z tohto dôvodu sa počet členov 

 ROH ukončená uznesením 

 
lenov ROH pre jednotlivé subjekty 

MsP - Juh

MsP - KVP

Parkovacia služba

MsP - Stred

MsP - Šaca

MsP - Ťahanovce

MsP - Východ

MsP - Západ

65

61



 

 

Z globálneho hľadiska je možné konštatova
oblastiach potvrdili svoju opodstatnenos
rôznym subjektom, ktoré pôsobili v
období vykonali spolu 278 asistencií v
pre jednotlivé subjekty je znázornený na obr. 2.
 

5     Oblasť prevencie a spolupráce
 
V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v

184 prednášok (besied) v rozsahu 
polície Košice“, „Dopravná výchova“, 
a prečo povedať drogám NIE!“
 

Obr.3  Porovnanie po
 

5.1  Kriminálna prevencia
 
V oblasti sociálnej a viktima

„Kriminálna prevencia pre deti a mládež"
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality dotáciu vo výške 2500 EUR na bežné výdavky. 
Mesto Košice na realizáciu tohto projektu prispelo finan
čo predstavuje 24 % z celkových nákladov. Schválené finan
nákup didaktickej techniky a spracovanie propaga
projektu bolo v maximálnej miere predchádza
činnosti u detí a mládeže, ako aj ich príprava na správne osvojenie 
konkrétnych metód, ktorými by mohli zníži
trestnej a inej protispoločenskej 
situáciách. Subcieľom projektu b
bezpečnosť doma, na ulici, v škole a iných miestach.  
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je možné konštatovať, že svojim pôsobením 
oblastiach potvrdili svoju opodstatnenosť. Ich činnosť bola orientovaná hlavne na asistencie

bjektom, ktoré pôsobili v MČ Košice – Luník IX. Členovia ROH v
asistencií v celkovom počte 2694 hodín. Prehľad 

tlivé subjekty je znázornený na obr. 2. 

spolupráce 

rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v 2. ½ roku 2009
rozsahu 185 vyučovacích hodín na témy: „Základné úlohy Mestskej 

„Dopravná výchova“, „Kriminálna prevencia pre deti a mládež
!“  

 
Porovnanie počtu objektov prevencie za 2. ½ rok 2009

5.1  Kriminálna prevencia    

V oblasti sociálnej a viktimačnej prevencie realizovala MsP úspešný projekt 
„Kriminálna prevencia pre deti a mládež" , na ktorý získala MsP v júni 2009 uznesení
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality dotáciu vo výške 2500 EUR na bežné výdavky. 
Mesto Košice na realizáciu tohto projektu prispelo finančnou čiastkou vo výške 786,67 EUR, 
o predstavuje 24 % z celkových nákladov. Schválené finančné prostriedky boli p

nákup didaktickej techniky a spracovanie propagačných materiálov.  Základným cie
projektu bolo v maximálnej miere predchádzať výskytu trestnej a inej protispolo
innosti u detí a mládeže, ako aj ich príprava na správne osvojenie  a násl

konkrétnych metód, ktorými by mohli znížiť riziko svojho ohrozenia zo strany páchate
čenskej činnosti, a vhodného správania sa v takýchto krízových 

om projektu bolo zvýšenie zodpovednosti detí a mládeže za vlastnú 
 doma, na ulici, v škole a iných miestach.   
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Daný projekt bol realizovaný v mesiacoch september až december 2009 formou 
interaktívnych prednášok, na základných a stredných školách v Košiciach a okrese Košice – 
okolie, pričom bolo v rámci projektu uskutočnených celkovo 112 prednášok, ktorých sa 
zúčastnilo celkovo 2474 žiakov    a študentov ZŠ a SŠ. Každý účastník prednášky obdržal 
propagačný materiál, v ktorom bol zhrnutý obsah absolvovanej prednášky, ako aj dôležité 
telefónne čísla a kontakty na záchranné zložky a organizácie zaoberajúce sa poskytovaním 
odbornej pomoci osobám, ktoré sa ocitli v núdzi. Uskutočnením projektu sa zvýšila 
informovanosť účastníkov prednášok        o dôsledkoch protiprávneho konania (priestupky a 
trestné činy), pričom si účastníci prednášok osvojili účinné metódy uplatňovania 
preventívnych opatrení, ktoré môžu znížiť riziko ich ohrozenia kriminalitou. 

 
5.2  Prevencia drogových závislostí    
 
K ďalšiemu úspešnému projektu v oblasti sociálnej a viktimačnej prevencie patrí projekt 

s názvom "Ako a pre čo povedať drogám NIE!" , na ktorý MsP získala z Úradu vlády SR 
pre drogové závislosti a kontrolu drog dotáciu vo výške 4300 EUR. MsP na realizáciu tohto 
projektu prispela finančnou čiastkou vo výške 245 EUR čo predstavuje cca. 5,4 %                   
z celkových nákladov. Schválené finančné prostriedky boli použité nákup didaktickej 
techniky a spracovanie a výrobu informačných materiálov a malých propagačných predmetov. 
Cieľom tohto projektu bolo znížiť dopytu po drogách cestou zvýšenia informovanosti detí       
a mládež o negatívnych dôsledkoch užívania drog a prostredníctvom inovatívnych                      
a efektívnych metód prevencie drogových závislostí, zvýšiť ich osobnú zodpovednosť za 
svoju vlastnú budúcnosť, poskytnúť informácie o formách pomoci pre ľudí, ktorí sú 
postihnutí drogovou závislosťou, a v neposlednom rade aj zvýšiť dôveru voči príslušníkom 
policajných zložiek. Uvedený projekt bol uskutočňovaný v mesiacoch október až november 
2009 formou interaktívnych prednášok prevažne na hodinách etickej výchovy podľa 
požiadaviek riaditeľov jednotlivých základných a stredných škôl, pričom obsah prednášok bol 
spracovaný vo forme prezentácií v Microsoft PowerPoint. V rámci predmetného projektu bolo 
uskutočnených celkovo 64 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 1279 žiakov a študentov               
z košických základných a stredných škôl, pričom počas jednotlivých prednášok bol vykonaný 
aj monitoring drogovej scény prostredníctvom jednoduchých dotazníkov, ktorý absolvovalo 
celkovo 700 účastníkov prednášok. Spracované výsledky budú využité v ďalšej praxi na 
úseku prevencie pred užívaním drog.  Na záver prednášky obdržal každý účastník informačnú 
brožúru, ktorá obsahovala informácie o legálnych a nelegálnych drogách, ako aj dôležité 
telefónne čísla  a kontakty na niektoré organizácie, ktoré sa zaoberajú protidrogovými 
aktivitami (prevencia, represia, pomoc). Účastníkom prednášok boli odovzdané aj malé 
propagačné predmety (reflexný pásik, plastové písacie perá, reflexné prívesky), na ktorých 
boli zobrazené rôzne protidrogové symboly alebo texty. Vzhľadom na zvýšený záujem 
riaditeľov týchto škôl o daný druh prednášok bude MsP realizovať obdobné prednášky aj        
v roku 2010. 

 
5.3  Mediálna propagácia a spolupráca     
 
Prostredníctvom  hromadných  oznamovacích  prostriedkov bolo v 2. ½ roku 2009            

z úrovne vedenia MsP zrealizovaných 10 diskusných relácií a uverejnených 8 článkov so 
zameraním na: zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, základné úlohy, systém plateného 
parkovania v centrálnej mestskej zóne, 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 Dobrovoľnej miestnej stráže v MČ Košice – Šaca, 
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2)  Ostatné osobné výdaje 
3)  Protialkoholická záchytná izba 
       

 

problematiku bezdomovcov, tzv. vreckových krádeží a realizáciu preventívno-
bezpečnostných opatrení k eliminácii činnosti vreckových zlodejov, implementáciu úspešných 
projektov v rámci viktimačnej a situačnej prevencie, zavedenie mobilného informačného 
systému „Memphis“ a protiúderových kompletov do priameho výkonu služby.  
       Na internetovej stránke MsP bolo v 2. ½ roku 2009 publikovaných 18 informačných 
správ o činnosti MsP.  Na e-mailovú adresu MsP msp@msp.kosice.sk bolo zaslaných celkovo 
140 e-mailových správ z toho v 89 prípadoch bola žiadateľovi spracovaná a zaslaná odpoveď. 
 
6 Ekonomická oblasť 
  
  6.1  Výdajová a príjmová časť MsP  

 
Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.07.2009 do 31.12.2009 eviduje tieto bežné 

výdaje: 

 
Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.07.2009 do 31.12.2009 eviduje tieto kapitálové 

výdaje: 
 
• kamerový systém – projekt  „Bezpečná Terasa“.......................................... 71 634,00 €         
• komunikačný a informačný systém „Memphis“ .......................................... 33 607,00 €         
• modernizácia kamerového systému v MČ Košice – Staré  mesto ............... 66 388,00 € 

S p o l u ..................................................................................................... 171 629,00 €  
 

 
V príjmovej časti MsP za obdobie od 01.07.2009 do 31.12.2009 eviduje tieto bežné 

príjmy: 
 

• za užívanie verejného priestranstva .............................................................. 29 136,18 € 
• príjem z realizovaných pokutových blokov ............................................ 128 062,00 € 
• príjem  z realizovaných  BNPNNM 1) ....................................................... 43 349,16 € 
• príjem za odťah ............................................................................................. 84 237,52 € 
• príjem za predaj služieb .................................................................................. 1 716,96 € 
• príjem z dobropisov ........................................................................................... 510,64 € 
• príjem za škodové udalosti ............................................................................. 1 225,51 € 
• príjem za PAZI3) .................................................................................................... 8,63 € 
• úroky z omeškania platby za odťah ................................................................... 847,82 € 
• stravné lístky ................................................................................................. 27 749,20 € 
     S p o l u ...................................................................................................... 316 843,62 €  

 
 
 
 

• mzdy, platy OOV2) .................................................................................... 854 957,00 € 
• poistné a príspevky pre zamestnávateľa .................................................... 317 697,00 € 
• tovary a ďalšie služby ................................................................................ 291 045,00 € 

- dotácia zo ŠR ....................................................................................... - 4300,00 € 
- dotácia TEKO, a.s. ........................................................................... - 10 000,00 € 

• náhrada PN + odchodné ................................................................................ 3 512,00 € 
S p o l u ................................................................................................. 1 452 911,00 €  
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6.2  Podnikateľská činnosť 
 

Za obdobie od 01.07.2009 do 31.12.2009 eviduje MsP v podnikateľskej činnosti tieto 
výnosy: 

 
• komerčný odťah .............................................................................................. 1 112,54 € 
• parkovacia služba (do 31.07.2009) ............................................................. 141 704,01 € 

S p o l u ....................................................................................................... 142 816,55 € 
 

Za obdobie od 01.07.2009 do 31.12.2009 eviduje MsP v podnikateľskej činnosti tieto 
náklady: 
 

• komerčný odťah .................................................................................................. 782,37 €
• parkovacia služba (do 31.07.2009) ................................................................ 97 148,47 €

S p o l u ......................................................................................................... 97 930,84 € 
 
 
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 171 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 177 platobných 
rozkazov, v 40 prípadoch boli súdmi platobné rozkazy zrušené pre neznámy pobyt 
odporcov a proti  platobným rozkazom podalo 12 odporcov odpor, preto bude v týchto 
veciach nariadené súdne pojednávanie,  

• v 140 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 
• v 90 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 

      V kategórii neuhradených pohľadávok  za  vykonaný prevoz do PAZI v hodnotenom 
období došlo v 1 prípade k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky. 
      V sledovanom období sme sa zúčastnili v 65 prípadoch súdneho pojednávania. Z týchto 
súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI a pod. bolo 58 súdnych sporov ukončených v náš 
prospech a v 5 prípadoch bolo konanie zastavené, pretože odporcovia dlh vyplatili.     
      V 2. ½ polroku 2009 sme viedli celkom 309 súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI, 
neuhradené parkovacie poplatky a pod. 

V kategórii vymáhaných  pohľadávok za uložené bloky na pokutu nezaplatenú na mieste 
sme v prezentovanom období podali 962 návrhov na exekúciu na sumu 28 241 €, pričom     
sme vymohli 159 pohľadávok na sumu 4 749 €.   
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8   Úlohy pre nasledujúce obdobie 
 
1) Uviesť do praxe a využívať ďalšie funkcie informačného a on-line monitorovacieho 

satelitného systému „Memphis“. 
2) Pokračovať v realizácii projektov: „Kriminálna prevencia pre deti a mládež“, "Ako            

a prečo povedať drogám NIE!" a „Monitorovanie MČ Košice – západ bezpečnostnými 
kamerami“. 

3) Neustále  venovať zvýšenú pozornosť nepovoleným záberom verejných   priestranstiev   
a  vzniku nízkoštandardných nelegálnych obydlí a chatrčí. 

4) 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.  

5) 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. 

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

7) V súvislosti s aktuálnym ročným obdobím a s tým spojenou snehovou nádielkou 
vykonávať pravidelné kontroly na území celého mesta Košice zamerané dodržiavanie 
VZN mesta Košice č. 33/1996 o zimnej údržbe. 

8) V spolupráci s DPMK realizovať preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na 
vreckových zlodejov, cestujúcich bez platných cestovných lístkov a verejný poriadok 
v hromadných dopravných prostriedkov. 

9) Ukladaním adresných úloh ovplyvňovať výkon poriadkových aktivít tak, aby dochádzalo 
k rovnomernému  zabezpečovaniu verejného poriadku vo všetkých mestských častiach. 

 

 

Košice, 08. 02. 2010 


