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S p r á v  a 

o činnosti Mestskej polície Koš ice od  01.01.2010 do 30.06.2010 

 

 

 

 

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 01.01.2010 

do 30.06.2010. 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 1. ½ roka 2010 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. 

V dňoch 25. a 26.02.2010 sa náčelník MsP zúčastnil na zasadnutí Prezídia Združenia 

náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave.         

Na uvedenom stretnutí jeho účastníci prerokovali spoplatnenie tiesňovej linky 159, návrh 

zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov mestských a obecných polícií a návrh               

na zavedenie jednotných služobných preukazoch a jednotných funkčných označovaní 

príslušníkov MsP.  

V súvislosti s vyhláseným druhým stupňom zimnej údržby sa náčelník MsP v priebehu 

februára 2010 zúčastnil na viacerých pracovných zasadnutiach mestského operačného štábu 

zimnej údržby. 

Dňa 17.03.2010 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 za účasti predstaviteľov Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Košiciach (ďalej len OR PZ Košice).     

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
http://www.kosice.sk/clanok.asp?file=gov_2006-2010_komisieMZ.htm#zivotna
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Za účelom  koordinácie jednotlivých konkrétnych úloh súvisiacich so zabezpečením 

majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 (ďalej len MS 2011 IIHF) sa náčelník MsP dňa 

10.03.2010 zúčastnil na zasadnutí Bezpečnostnej komisie MS 2011 IIHF, ktorú organizoval 

Organizačný výbor MS 2011 IIHF. 

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, ktorú organizoval odbor všeobecnej vnútornej správy           

z Krajského úradu v Košiciach.  

Z dôvodu prípravy a realizácie poriadkových aktivít na zabezpečenie nerušeného 

priebehu 87. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 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 priebehu 1. ½ roka sa zástupca náčelníka MsP spolu s referentom z odd. výchovy, 

školenia a výcviku MsP zúčastnili na viacerých pracovných stretnutiach v rámci aktualizácie 

Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice. 

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 2010 zúčastnili   

na viacerých pracovných stretnutiach s kompetentnými predstaviteľmi Obvodného úradu             

v Košiciach, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a OR PZ Košice. 

Za účelom riešenia  problematiky  verejného poriadku a bezpečnosti v centrálnej 

mestskej zóne sa v 1. ½ roku 2010 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 júni 2010 sa náčelník MsP zúčastnil viacerých zasadnutí a výjazdov Krízového štábu 

mesta Košice. Predmetom uvedených stretnutí bolo riešenie mimoriadnej povodňovej situácie 

v meste Košice. 

 

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 2010 

aktualizované plány ochrany a obrany jednotlivých staníc a pracovísk MsP. 

V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2010 

boli v mesiaci apríl a máj 2010 vykonané previerky odborných vedomostí príslušníkov MsP  

v I. termíne. Predmetných previerok sa z celkového počtu 163 príslušníkov zúčastnilo          

158 príslušníkov. Z toho: 140 príslušníkov dosiahlo celkové hodnotenie „Vyhovel“                          

a 18 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 2010. 

V dňoch od 17.05.2010 do 20.05.2010  boli v súlade s plánom vzdelávania, výcviku           

a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2010 vykonané cvičné ostré streľby                     

pre príslušníkov MsP, ktoré sa konali na strelnici v obci Hodkovce. Z celkového počtu        

163 príslušníkov absolvovalo cvičné ostré streľby 149 príslušníkov. 

V súlade s plánom vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 

2010 boli v mesiaci jún 2010 zrealizované previerky fyzickej zdatnosti príslušníkov MsP.  
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Uvedených previerok sa zúčastnilo 117 príslušníkov MsP, pričom všetci dosiahli celkové 

hodnotenie „Vyhovel“. Previerky fyzickej zdatnosti neabsolvovalo zo zdravotných dôvodov   

a z dôvodu čerpania dovolenky 30 príslušníkov MsP a 16 príslušníkov MsP z dôvodu,           

že v zmysle platných kritérií pre realizáciu prezentovaných previerok prekročili vekový limit     

na ich vykonanie.  

V dňoch 26.04.2010 a 29.04.2010 určení príslušníci MsP, zástupca riaditeľa OO PZ 

Košice – Juh, pracovníčka zo Psychosociálneho centra Košice, externý spolupracovník MsP   

pre bojové umenia a koordinátorka projektu z MÚ MČ Košice – Juh pokračovali v realizácii 

projektu pod názvom „Kurz psychohygieny a výcviku sebaobrany pre seniorov“, ktorého 

hlavným cieľom bola príprava seniorov na správne osvojenie a následne uplatňovanie 

konkrétnych metód, ktorými by mohli znížiť riziko svojho ohrozenia zo strany podvodníkov  

a iných páchateľov trestnej činnosti, ako aj vhodné správanie sa v takýchto krízových 

situáciách. 

V prezentovanom období bola na všetkých staniciach a pracoviskách MsP vykonaná 

kontrola dodržiavania zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a 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 2010 – 2011, ako aj 

techniky používania služobných zbraní a z interných noriem vydaných k blokovému konaniu 

a k manipulácii s peniazmi z realizovaných pokutových blokov. Taktiež boli vykonané 

školenia k správnemu používaniu informačných systémov Memphis a Gisplan.  

 

3 Oblasť materiálno – technického zabezpečenia výkonu služby 

 

3.1  Kamerový systém MsP 

 

Medzi hlavné zámery MsP v roku 2010 patrí realizácia III. etapy projektu 

„Monitorovanie MČ Košice – Západ bezpečnostnými kamerami", ktorú zabezpečuje                            

na základe vykonaného prieskumu fi. ZP Electronik Servis s.r.o. Finančné prostriedky 

vyčlenené na predmetnú etapu vo výške 71 060 EUR boli použité na nákup a inštaláciu 1ks 

priemyselnej kamery s príslušenstvom a montáž   II. časti optickej siete v rozsahu 1800 m. 

MsP má v súčasnosti na monitorovanie bezpečnostnej situácie v meste Košice                    

k dispozícii 23 bezpečnostných kamier, z toho 13 kamier je nainštalovaných v MČ Košice – 

Staré mesto, 7 kamier je nainštalovaných v MČ Košice – Šaca a 3 kamery sú nainštalované        

v MČ Košice – Západ. 

 

  3.2   Ostatné materiálno – technické zabezpečenie MsP 
 

Od januára 2010 začala MsP na všetkých staniciach MsP "ostrú" prevádzku 

informačného a on-line monitorovacieho satelitného systém „Memphis“, ktorého 

dodávateľom bola spoločnosť D.H.S, spol. s.r.o. Hlavnými dôvodmi pre zavedenie uvedeného 

informačného systému v MsP boli predovšetkým nové technické vymoženosti pri riešení 

priestupkov a vykonávaní kontrolnej činnosti priamo v teréne. Príslušníci MsP začali 

v priamom výkone služby využívať mobilné terminály, ktoré im poskytujú oveľa rýchlejší 

prístup k centrálnym evidenciám a jednoduchšiu výmenu informácií s operačným strediskom 

MsP. V apríli 2010 začala MsP využívať aj geografický informačný systém „Gisplan“ ktorého 

dodávateľom bola spoločnosť Gista s.r.o.  
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Prostredníctvom tohto systému majú príslušníci MsP prístup k dôležitým digitálnym 

mapám a podkladom, ktoré môžu využívať najmä pri identifikácii objektov alebo pozemkov 

na celom území mesta Košice. Ďalším prínosom prepojenia systémov „Memphis“ a „Gisplan“ 

je tzv. on-line sledovanie polohy a pohybu peších, ako aj motorizovaných hliadok MsP, ktoré 

sú vybavené mobilnými terminálmi a ich efektívnejšia koordinácia v teréne. 

Na realizáciu predmetných systémov boli v hodnotenom období použité finančné 

prostriedky vo výške 20 877 EUR.  

 

4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 

4.1  Verejný poriadok  

 

V súlade s ročným plánom hlavných úloh MsP na rok 2010 sme v januári 2010              

na všetkých staniciach MsP vykonali vyhodnotenie práce za rok 2009 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. 

V súvislosti s vyhláseným druhým stupňom zimnej údržby sme v priebehu februára 2010 

asistovali pracovníkom fi. Kosit pri zabezpečovaní zimnej údržby na komunikáciách                        

a pri odvoze komunálneho odpadu. Obdobne sme poskytli asistenciu aj príslušníkom                          

z  Hasičského a záchranného zboru pri odstraňovaní nebezpečných snehových previsov                        

a cencúľov zo striech nehnuteľností.  V priebehu zimného obdobia sme celkovo riešili          

138 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 33/1996 o zimnej údržbe. kedy majitelia, 

správcovia alebo užívatelia nehnuteľností nezabezpečili schodnosť chodníkov priľahlých        

k ich nehnuteľnostiam. 

Počas 1. ½ roka 2010 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         

10 prípadov, kedy bol alkohol podaný osobe mladšej ako 18 rokov a 1795 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. Z vykonaného šetrenia vyplýva, že na území mesta 

Košice sa v máji 2010 nachádzalo 14 nepovolených osád, v ktorých sa zdržiavalo celkovo   

441 neprispôsobivých a sociálne odlúčených osôb. V porovnaní s mesiacom november 2009 

sa počet osád znížil o 1 a počet neprispôsobivých obyvateľov žijúcich v nepovolených 

osadách znížil o 198 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 67 prípadov založenia nelegálnej 

skládky. 

V prezentovanom 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 254 prípadov porušenia právnych noriem, ktoré 

stanovujú podmienky chovu psov resp. iných spoločenských zvierat.  

Na základe úlohy z porady primátora vykonali príslušníci MsP v mesiaci máj 2010 

kontrolu stavu označenia ulíc a označenia objektov súpisnými číslami, ktoré sa nachádzajú     

v  MČ Košice – Sever, MČ Košice – Staré mesto a MČ Košice – Vyšné Opátske. Správa         

o aktuálnom stave označenia ulíc a označenia objektov súpisnými číslami bola v písomnej 

forme predložená vedeniu mesta. 

Počas 1. ½ roku 2010 sme riešili 1355 prípadov porušenia VZN mesta Košice č.99/2007 

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

Košice. V 250 prípadoch sme zistili porušenie ustanovení VZN mesta Košice č. 78/2006 

týkajúcich sa čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, obmedzenia používania 

zábavnej pyrotechniky a v 1328 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.).  

Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Košice sme v júni 2010 v rámci 

protipovodňových aktivít  zabezpečovali stráženie mostu v obci Ťahanovce, na viacerých 

miestach sme vykonávali monitoring vodného toku Hornád a zosuvov pôdy v MČ Košice – 

Vyšné Opátske  a V MČ Košice – Krásna. 

V hodnotenom období sme zabezpečovali poriadkové aktivity počas rôznych kultúrnych 

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

vencov na Námestí osloboditeľov pri príležitosti osláv 65. výročia oslobodenia mesta Košice 

a oslobodenia Československa, 7. ročník eXtrém maratónu, otvorenie sezóny v Zoologickej 

záhrade v Kavečanoch, domáce hokejové zápasy HC Košice (finále play-off), Dni mesta 

Košice, City Run, Avon pochod proti rakovine, MDD, Cassovia Folkfest, priame televízne 

prenosy MS v JAR pri Dolnej bráne, polmaratón Košice – Seňa a pod. 

 

4.2  Dopravná situácia 

 

Celkovo sme za uvedené obdobie v 4 732 prípadoch inštalovali na osobné motorové 

vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V 1 308 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 9 prípadoch sme realizovali 

odťah na komerčnej báze.  

V hodnotenom období sme riešili 193 prípadov porušenia VZN mesta Košice č. 5/1996 

o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice.  

V mesiaci jún 2010 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.  

Celkovo sme zistili 170 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 v 1. ½ roku 2010 (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). 
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1)  Blok na pokutu nezaplatenú na mieste 

       

 

 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP za 1. ½ rok 2010 

 

Celkovo sme riešili 21 403 priestupkov, z toho : 

 Priestupky na úseku VZN: 4 205 

 Priestupky na úseku bezpeč. a plynulosti cestnej premávky: 15 238 

 Iné priestupky: 1 960 

Z toho: 

 v blokovom konaní  10 717 priestupkov  na sumu  141 005 €, 

 riešené blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  1 537 priestupkov na sumu               

31 435 €, 

 riešené oznámením resp. správou o výsledku objasňovania priestupku a pod.  767 

priestupkov, 

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

priestupku 8 382 priestupkov. 

 

Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP v 1. ½ roku 2010 sú podrobne rozdelené podľa 

druhu a spôsobu ich riešenia v Tab. 1. 

 

Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 1. ½ roku 2010  

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

9
9

0
 Z

b
. 

o
 p

ri
es

tu
p
k

o
ch

 v
 p

la
t.

 z
n

en
í 

 

§ 21 – proti poriadku v správe 2 20 0 0 7 1 10 

§ 22 – proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 10024 133569 1162 26035 3655 397 15238 

§ 24 – na úseku podnikania 2 40 1 20 0 0 3 

§ 30 – na úseku ochrany pred alkoholizmom 1 10 0 0 1 1 3 

§ 47 – proti verejnému poriadku 159 1794 85 1379 1053 31 1328 

§ 49 – proti občianskemu spolunažívaniu 1 30 0 0 1 6 8 

§ 50 – proti majetku 3 40 1 10 1 67 72 

Iné porušenie priestupkové zákona 0 0 0 0 2 10 12 

zák. č. 282/2002 Z. z. (podmienky držania  psov) 69 740 35 444 141 9 254 

zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 2 30 0 0 8 6 16 

zák. č. 377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov 33 342 78 1206 95 4 210 

Porušenia iných zákonov a vyhlášok 1 10 0 0 3 30 34 

Iný správny delikt 0 0 0 0 0 10 10 

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 5 50 0 0 35 2 42 

5/1996 – O státí,  parkovaní a oznamovaní ... 38 422 5 92 34 116 193 

30/1996 – O zriaďovaní, ... prístreškov MHD 31 310 3 30 133 0 167 

33/1996 – O zimnej údržbe 14 152 5 62 101 18 138 

78/2006 – O čistote a verejnom poriadku 228 2286 145 1941 1658 14 2045 

99/2007 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi 34 412 1 20 1287 33 1355 

VZN mesta a MČ o psoch 58 585 6 76 130 4 198 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 7 83 4 50 3 0 14 

VZN mesta – iné  5 80 6 70 34 7 52 

VZN iného mesta 0 0 0 0 0 1 1 

Spolu 10717 141005 1537 31435 8382 767 21403 
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Operátori z operačného strediska MsP v priebehu 1. ½ roku 2010 zistili prostredníctvom 

kamerového  systému  MsP  celkovo  1963  prípadov  porušenia  právnych  noriem.             

Na miesto spáchania priestupkov boli vždy operatívne vyslané hliadky MsP za účelom        

ich následného riešenia. 

 V 1. ½ roku 2010 sme realizovali: 35 prípadov privolania LSPP, 8 prípadov privolania 

hasičského a záchranného zboru, 118 prípadov privolania asanačnej služby, 83 prevozov 

peňazí pre MMK a Domov dôchodcov na ul. Garbiarskej. Obyvateľom mesta Košice                       

sme v hodnotenom období doručili 1 927 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 32 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. 01. 2010 do 30. 06. 2010 sme zistili a následne oznámili kompetentným 

organizáciám: 73 závad na verejnom osvetlení, 163 závad na dopravnom značení a zariadení, 

59 prípadov poškodenia verejno-prospešných zariadení a 702 prípadov znečistenia verejného 

priestranstva. 

V uplynulom období sme zistili 4 trestné činy, pričom sme zadržali a obmedzili osobnú 

slobodu 6 páchateľom trestného činu.  

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  16  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. 
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5     Oblasť prevencie a spolupráce 

 

V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v 1. ½ roku 2010 celkovo        

106 prednášok (besied) v rozsahu 104 hodín na témy: „Základné úlohy Mestskej polície 

Košice“, „Dopravná výchova“, „Kriminálna prevencia pre deti a mládež“,  „Ako a prečo 

povedať drogám NIE!“, „Obchodovanie s ľuďmi“ a príslušníci z odd. výchovy, školenia 

a výcviku MsP zrealizovali „Kurz psychohygieny a výcviku sebaobrany pre seniorov“. 

 

 
 

5.3  Mediálna propagácia a spolupráca     

 

Prostredníctvom  hromadných  oznamovacích  prostriedkov bolo v 1. ½ roku 2010            

z úrovne vedenia MsP zrealizovaných 9 diskusných relácií a uverejnených 10 článkov           

so zameraním na: VZN mesta Košice č. 33/1996  o zimnej údržbe, VZN mesta Košice            

č. 78/2006 o čistote a verejnom poriadku, zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, systém 

plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne, problematiku tzv. vreckových krádeží           

a realizáciu preventívno-bezpečnostných opatrení k eliminácii činnosti vreckových zlodejov,  

povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP, preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na boj 

proti alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb, používanie protiúderových kompletov,  

implementáciu úspešných projektov v rámci viktimačnej a situačnej prevencie, používanie 

mobilného informačného systému „Memphis“ a geografického informačného systému 

Gisplan.  

       Na internetovej stránke MsP bolo v 1. ½ roku 2010 publikovaných 27 informačných 

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

193 e-mailových správ z toho v 86 prípadoch bola žiadateľovi spracovaná a zaslaná odpoveď. 
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2)  Ostatné osobné výdaje 
3)  Protialkoholická záchytná izba 

       

 

 

6 Ekonomická oblasť 

  

  6.1  Výdajová a príjmová časť MsP  

 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010 eviduje tieto bežné 

výdaje: 

 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010 eviduje tieto kapitálové 

výdaje: 

 

 kamerový systém – projekt  „Bezpečná Terasa“.......................................... 71 060,00 €          

 komunikačný a informačný systém Memphis a Gisplan ............................. 20 877,00 €          

S p o l u ....................................................................................................... 91 937,00 €   

 

 

V príjmovej časti MsP za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010 eviduje tieto bežné 

príjmy: 

 

 za užívanie verejného priestranstva za rok 2008 ............................................ 8 093,00 € 

 príjem z realizovaných pokutových blokov ................................................ 138 648,00 € 

 príjem  z realizovaných  BNPNNM 
1) 

........................................................... 33 369,00 € 

 príjem za odťah ............................................................................................. 64 383,00 € 

 príjem za predaj služieb ....................................................................................... 47,00 € 

 príjem z dobropisov ......................................................................................... 4716,00 € 

 príjem za škodové udalosti ............................................................................. 1 205,00 € 

 príjem za PAZI
3)

 .................................................................................................... 9,00 € 

 úroky z omeškania platby za odťah ................................................................... 893,00 € 

 stravné lístky ................................................................................................. 28 386,00 € 

     S p o l u ...................................................................................................... 279 749,00 €   
 

 

6.2  Podnikateľská činnosť 

 

Za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010 eviduje MsP v podnikateľskej činnosti tieto 

výnosy: 

 komerčný odťah ................................................................................................. 218,00 € 

 

Za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010 eviduje MsP v podnikateľskej činnosti tieto 

náklady: 

 komerčný odťah .................................................................................................. 253,00 € 

 

 

 

 mzdy, platy OOV
2)

 .................................................................................... 864 984,00 € 

 poistné a príspevky pre zamestnávateľa .................................................... 321 140,00 € 

 tovary a ďalšie služby ................................................................................ 239 100,00 € 

- dotácia Rekviem s.r.o. ........................................................................ - 1 620,00 € 

 náhrada PN + odchodné .............................................................................. 15 719,00 € 

S p o l u .................................................................................................. 1 439 323,00 €  
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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 128 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 152 platobných 

rozkazov, v 41 prípadoch boli súdmi platobné rozkazy zrušené pre neznámy pobyt 

odporcov a proti  platobným rozkazom podalo 11 odporcov odpor, preto bude v týchto 

veciach nariadené súdne pojednávanie,  

 v 105 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 

 v 175 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 

      V sledovanom období sme sa zúčastnili v 61 prípadoch súdneho pojednávania. Z týchto 

súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI a pod. bolo 49 súdnych sporov ukončených v náš 

prospech a v 8 prípadoch bolo konanie zastavené, pretože odporcovia dlh vyplatili.     

      V 1. ½ polroku 2010 sme viedli celkom 233 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 833 návrhov na exekúciu na sumu 18 636 €, pričom     

sme vymohli 314 pohľadávok na sumu 8 865 €.   

 

8   Úlohy pre nasledujúce obdobie  

 

1) Pokračovať v realizácii projektov: „Kriminálna prevencia pre deti a mládež“, "Ako            

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

kamerami“. 

2) V spolupráci s DPMK realizovať preventívno-bezpečnostné akcie zamerané                   

na vreckových zlodejov, cestujúcich bez platných cestovných lístkov a verejný poriadok 

v hromadných dopravných prostriedkov. 

3) Ukladaním adresných úloh ovplyvňovať výkon poriadkových aktivít tak, aby dochádzalo 

k rovnomernému  zabezpečovaniu verejného poriadku vo všetkých mestských častiach. 

4) Zvýšenú pozornosť venovať nepovoleným záberom verejných   priestranstiev   a  vzniku 

nízkoštandardných nelegálnych obydlí a chatrčí. 

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 zimnom období vykonávať pravidelné kontroly na území celého mesta Košice 

zamerané na dodržiavanie VZN mesta Košice č. 33/1996 o zimnej údržbe. 

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

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

9) 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 2010 – 2011, ako aj techniku používania 

služobných zbraní.  

10) V zmysle schválených metodických pokynov pripraviť a realizovať v mesiaci október 

2010 previerky streleckej pripravenosti príslušníkov MsP. 
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11) Preškoliť interné normy vydané k  blokovému konaniu a k manipulácii s peniazmi           

z  realizovaných pokutových blokov. 

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

na rok 2011.  

13) Spracovať podkladové materiály k ročnému plánu hlavných úloh MsP na rok 2011.  

 

 

Košice, 16. 08. 2010 

 


