
 

 

 

MESTO KOŠICE 
 
 
 
 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Názov materiálu 

Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia 

koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice  za obdobie                   

od 01.01.2021 do 31.12.2021  – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva                

v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019. 

Predkladá Ing. Slavomír Pavelčák, PhD.  

Spracovateľ Mestská polícia mesta Košice 

Dátum zasadnutia MR 17.03.2022 

Číslo spisu MK/E/2022/07290  

Uznesenie MZ                                            MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Košiciach, podľa §  7 ods. 1 a ods. 2    

Štatútu mesta Košice  

 

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

 

správu náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia 

koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice  za obdobie od 

01.01.2021 do 31.12.2021  – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva                    

v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia 

koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polí cie mesta Košice  za obdobie                   

od 01.01.2021 do 31.12.2021   –  plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva                

v Košiciach č. 290 zo dňa 12. –  13. decembra 2019.  

 

 

Predkladá:  Ing. Slavomír Pavelčák, PhD.  

                              náčelník  
 

 

Náčelník Mestskej polície mesta Košice (ďalej len náčelník MsP), v zmysle § 7 ods. 1 

a ods. 2 Štatútu mesta Košice, predkladá správu o činnosti a odpočet plnenia koncepcie 

riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 

podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 

2019. Mestská polícia mesta Košice (ďalej len MsP) ako poriadkový útvar mesta Košice 

podľa zákona SNR 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 

 
K 31.12.2021 mala MsP v personálnom stave 313 zamestnancov, z toho 29 občianskych 

zamestnancov a 284 príslušníkov MsP, ktorí boli rozdelení na 9. staniciach MsP, operačné 

stredisko MsP a vedenie MsP. Celkový počet príslušníkov MsP tvorí 234 mužov a 50 žien, 

pričom  ich vekový priemer je 42,93 rokov. 
V priebehu mesiacov január a február 2021 boli vypracované dve nové smernice               

a to: smernica č. 1/2021 o spôsobe priznávania funkčného označenia príslušníkov MsP 

a o spôsobe oceňovania za mimoriadne zásluhy, ktorá nadobudla platnosť a účinnosť od 

15.02.2021 a smernica č. 2/2021 o kynologickej službe príslušníkov MsP, ktorá nadobudla 

platnosť a účinnosť od 01.04.2021. 
Pretože MsP pribudla nová úloha súvisiaca s odchytom, prevozom a evidovaním túlavých 

zvierat, z tohto dôvodu bola v mesiaci máj 2021 navrhnutá zmena Organizačného poriadku 

MsP, ktorou sa upravuje a dopĺňa kynologická činnosť MsP a odchyt, prevoz a evidovanie 

túlavých zvierat. Navrhovanú zmenu organizačného poriadku MsP prerokovalo a schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom rokovaní dňa 01.07.2021.  
V hodnotenom období sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách vedenia 

mesta Košice, zasadnutí Krízového štábu mesta Košice v súvislosti s vyhlásenou 

mimoriadnou situáciou, ktorú vyhlásila vláda SR pre riziko šírenia ochorenia COVID-19 na 



 

 

celom území SR, pracovných porád s riaditeľmi Krajského riaditeľstva PZ SR a Okresného 

riaditeľstva PZ SR (ďalej len OR PZ), ako aj pracovných stretnutí so starostami jednotlivých 

mestských častí.   
Dňa 19.05.2021 sa pred budovou Magistrátu mesta Košice (ďalej len MMK) uskutočnilo 

slávnostné ocenenie príslušníkov MsP a osobností verejného a spoločenského života.              

Na návrh náčelníka MsP udelil primátor mesta Košice čestný odznak a ďakovný list za 

mimoriadne zásluhy 10. príslušníkom MsP a jeden čestný odznak a ďakovný list udelil in 

memoriam. Plaketu za odpracované roky a ďakovný list mesta Košice za 25 rokov aktívnej                           

a záslužnej práce si z rúk primátora mesta Košice prevzalo 22 príslušníkov MsP. Čestný 

odznak a ďakovný list za zásluhy o bezpečnosť v meste a jeho obyvateľov dostalo od 

primátora mesta Košice 8 príslušníkov MsP a 9 osobností verejného a spoločenského života. 

Ako prejav vďačnosti a uznania za dlhoročnú spoluprácu Krajského riaditeľstva PZ 

v Košiciach (ďalej len KR PZ) a MsP a osobitný podiel na jej rozvíjaní odovzdal na 

predmetnom oceňovaní riaditeľ KR PZ pamätnú medailu náčelníkovi MsP, vedúcemu 

oddelenia ochrany objektov MsP, ako aj 3. veliteľom staníc MsP. 

Na základe pozvánky od prezidenta ZNOMPS sa náčelník MsP spoločne s ďalšími 

členmi prezídia ZNOMPS zúčastnili pracovného stretnutia k príprave legislatívnych návrhov 

pre prácu mestských a obecných polícií SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.05.2021 v priestoroch 

kancelárií poslancov NR SR v Bratislave. 

Za účelom vzájomnej odbornej spolupráce medzi MsP a Ústavom na výkon väzby 

a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach bola v mesiaci máj 2021 vypracovaná 

a dňa 11.06.2021 podpísaná dohoda o spolupráci medzi oboma organizáciami 

Z dôvodu koordinácie a spolupráce pri realizácii preventívno-bezpečnostnej akcie 

zameranej na kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky                  

v historickej časti mesta Košice (v pešej zóne) zvolal náčelník MsP pracovné stretnutie, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 07.06.2021 v budove MMK za účasti zástupcov OR PZ, Správy mestskej 

zelene v Košiciach (ďalej len SMZ) a ďalších odborných zamestancov MMK. Predmetná 

preventívno-bezpečnostná akcia bola zrealizovaná v období od 28.06. do 10.07.2021. 

Dňa 17.06.2021 sa náčelník MsP zúčastnil pracovného stretnutia členov regionálnej 

sekcie ZNOMPS Košického kraja, ktoré sa konalo v obci Dargov. Na predmetnom stretnutí 

boli účastníci informovaní o pracovnom stretnutí k príprave legislatívnych návrhov pre prácu 

mestských a obecných polícií SR a o novelizácii zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke                         

v súvislosti s realizáciou inštitútu objektívnej zodpovednosti. 

V dňoch od 28. do 29. 10. 2021 sa v Hoteli Borovica v obci Štrbské Pleso uskutočnil 

snem ZNOMPS. V úvode snemu vystúpili pozvaní hostia: PaedDr. Ing. Marcel Mihalik - 

poslanec NR SR, Mgr. Branislav  Tréger, PhD. – predseda ZMOS a Mgr. Jozef Belický - 

primátor mesta Šaľa, ktorí okrem iného vyzdvihli aj nezastupiteľnú úlohu obecných                        

a mestských polícií v územnej samospráve nielen v oblasti zabezpečovania verejného 

poriadku ale napr. aj v boji s pandémiou koronavírusu. Na predmetnom sneme bolo 

ocenených 30. príslušníkov obecných a mestských polícií, ktorí  počas výkonu služby 

zachránili ľudský život. Medzi ocenenými bolo aj 11. príslušníkov z MsP Košice. Vzhľadom 

na aktuálne protipandemické nariadenia a prijaté opatrenia budú ocenenia (čestné odznaky, 

ďakovné listy a poukážky v hodnote 100,- € na víkendový pobyt dvoch osôb v rekreačnom 

zariadení na území Slovenskej republiky) odovzdané oceneným príslušníkom MsP na 

najbližšom pracovnom stretnutí členov regionálnej sekcie ZNOMPS Košického kraja. 

V ďalšej časti snemu odovzdal Mgr. Ján Andrejko, PhD. - prezident ZNOMPS náčelníkovi 

MsP Košice plaketu pri príležitosti 30. výročia znovuobnovenia obecných a mestských polícií 

na Slovensku, ich rozvoj a príkladné reprezentovanie Košického kraja v združení. Obdobné 

plakety odovzdal prezident ZNOMPS ešte ďalším 47. náčelníkom obecných a mestských 

polícií Slovenskej republiky.  



 

 

V priebehu roka 2021 sa náčelník MsP zúčastňoval pravidelných zasadnutí pracovnej 

skupiny na riešenie dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície, ako aj postavenia, 

kompetencií a činnosti obecných a mestských polícií v Slovenskej republike a ich užšej 

spolupráci s Policajným zborom, ktoré sa periodicky uskutočňovali v priestoroch kancelárie 

prezidenta Policajného zboru na ul. Račianska 45 v Bratislave.                       

 
2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 

 
V súlade s plánom vzdelávania a výcviku na rok 2021 sa v mesiacoch jún a júl 2021 na 

strelnici v Hodkovciach uskutočnila strelecká príprava pre príslušníkov MsP. Pred streleckým 

výcvikom velitelia staníc MsP zabezpečili preškolenie pravidiel organizovania a vykonávania 

strelieb v podmienkach MsP. Dôraz bol kladený najmä na samostatnosť, bezpečnú 

manipuláciu, tasenie z puzdra, nabíjanie, mierenie, výstrel, samostatnú kontrolu zbrane po 

výstrele a odloženie zbrane späť do puzdra. Počas strelieb boli dodržiavané zásady 

bezpečnosti, hygienické opatrenia, disciplína a poriadok. Priebeh strelieb na strelnici 

zabezpečovali členovia Pohotovostnej ochrannej jednotky MsP (ďalej len POJ), ktorí mali 

súčasne možnosť vykonať individuálny nácvik určených streleckých situácií. 

Príslušníci POJ absolvovali v mesiacoch apríl, máj, jún a november 2021 na strelnici 

v Hodkovciach špeciálnu streleckú prípravu určenú pre mestské polície. Výcvik realizoval 

strelecký inštruktor spoločnosti Triotec s.r.o. Na tejto streleckej príprave bolo v teoretickej 

a praktickej časti poukázané na systém bezpečnej manipulácie so zbraňou a príslušníkom POJ  

ponúklo nové pohľady na danú problematiku. O túto špeciálnu streleckú prípravu bol veľký 

záujem, pretože ponúkla nové možnosti sebazdokonaľovania a odborného rastu. 

V mesiaci apríl 2021 sa vedúci oddelenia  výchovy, školenia a výcviku MsP zúčastnil na 

prezentácii výcviku bezpečnostnej ochrany, ukážkach praktického výcviku detekčnej kontroly 

a prednáške o problematike bombových hrozieb, ktoré sa konalo v priestoroch na letisku 

v Poprade.  

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

oddelenie výchovy, školenia a výcviku v priebehu roka 2 kurzy odbornej prípravy 

príslušníkov MsP, ktoré boli vykonávané 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 uplatňovanie 

oprávnení v zmysle zákona o obecnej polícii, taktiku služobných zákrokov, streleckú a telesnú 

prípravu, spracovanie úradnej dokumentácie. Teoretická príprava bola vykonávaná na učebni 

oddelenia výchovy, školenia a výcviku MsP a praktická časť so zameraním na využitie 

prvkov sebaobrany a streleckú prípravu bola organizovaná v špeciálnej telocvični na ul. 

Watsonovej, v telocvični na ul. Jedlíkovej a na strelnici v Nižnej Hutke. Odbornú prípravu 

v oboch kurzoch absolvovalo celkom 37 poslucháčov, z toho bolo 22 príslušníkov z MsP 

Košice. V súvislosti s kurzom boli zabezpečované potrebné administratívne úkony 

(konzultácie s lektormi – psychológ, zdravotník, technik BOZP, spracovanie učebného plánu 

a zabezpečenie lektorskej činnosti, objednávka strelnice, zabezpečenie lekára, výdaj streliva, 

objednávka telocvične atď.).  

Na základe záverov z pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 06.05.2021 v priestoroch 

Prezídia PZ SR na ul. Račianska 45 v Bratislave zrealizovali vybraní príslušníci                           

z Prezídia PZ SR dňa 07.06.2021 v malej zasadačke v budove MMK 

preškolenie členov regionálnej sekcie ZNOMPS Košického kraja k novele zák. č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke v súvislosti s realizáciou inštitútu objektívnej zodpovednosti. 

Dňa 05.08.2021 sa na strelnici Rebelszone pri obci Hodkovce uskutočnila strelecká súťaž 

príslušníkov mestských polícií „O pohár primátora mesta Košice". Napriek pretrvávajúcim 

prísnym hygienickým opatreniam prišlo na strelnicu súťažiť 21 pretekárov z celého 



 

 

Slovenska, ktorí vytvorili 5 tímov. Jedno družstvo tvorili štyria pretekári, ktorí si zmerali sily 

v štyroch súťažných disciplínach. Strelecké parkúry boli nachystané tak, aby sa približovali 

reálnym situáciám, s akými sa policajt môže stretnúť vo výkone svojej služby, kde po fyzickej 

záťaži rieši strelecký parkúr. Hodnotila sa streľba na terče, ktoré zobrazovali tri strelecké zóny 

Alfa, Charlie a Delta. Pri papierových terčoch sa hodnotili 2 najlepšie zásahy, pri kovových 

terčoch (popper, gong) len jeho spadnutie. Súčet výsledkov v týchto disciplínach určil 

konečné poradie. Raritou bola záverečná súťaž o najpresnejšieho pištoľníka. Bola to 

samostatne hodnotená disciplína formou vyradzovacej súťaže. Pripravené boli aj špeciálne 

ceny venované pre najstaršieho, najmladšieho účastníka a najsympatickejšieho strelca, 

respektíve strelkyňu. V súťaži jednotlivcov obsadil príslušník z MsP – Košice 2. miesto, 

pričom v súťaži družstiev obsadili príslušníci z MsP - Košice napriek silnej konkurencii 1. 

miesto. Tri najlepšie tímy si odniesli poháre, medaily a vecné ceny, ktoré osobne odovzdal 

primátor mesta Košice. Aj v športovej oblasti sa tak výrazne posilnila spolupráca medzi 

mestskými políciami a inými bezpečnostnými zložkami. Streleckú súťaž pre mestské polície 

a iné bezpečnostné zložky by vedenie MsP chcelo zorganizovať aj v nasledujúcich rokoch. 

V mesiaci október 2021 sa na strelnici v Hodkovciach uskutočnili previerky streleckej 

pripravenosti príslušníkov MsP, ktorých sa zúčastnilo 169 príslušníkov MsP. Nižší počet 

účastníkov bol zaznamenaný v dôsledku vyššej chorobnosti.  

V dňoch 16.09. a 04.10.2021 sa v priestoroch areál SMZ v záhrade Bernátovce 

uskutočnilo metodické zamestnanie pre príslušníkov MsP vykonávajúcich odchyt túlavých 

zvierat, ktoré bolo zamerané na praktické precvičenie a zosúladenie používaných postupov. 

V súlade s plánom vzdelávania a výcviku na rok 2021 boli pre príslušníkov MsP  

vykonané viaceré školenia zamerané na novelu zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii, novelu zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, novelu zákona NRSR                         

č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalších 

zákonov a predpisov, ktoré sú potrebné pre výkon služby príslušníkov MsP. V závere 

jednotlivých školení príslušníci MsP vyplnili vedomostný test.  

 

3 Oblasť materiálno – technického zabezpečenia výkonu služby 

 

Z dôvodu poruchovosti bola začiatkom roka 2021 zrealizovaná výmena 3 ks videojetov 

ovládania video steny IMKS a bola rozšírená aj disková kapacita IMKS. 

V 1. ½ roku 2021 bol vytvorený podružný dispečing IMKS na stanici MsP – Stred. Na 

ul. Sokolovská 1 a 2 v Košiciach boli nainštalované 2 ks nové bezpečnostné kamery a zároveň 

boli dočasne nainštalované 2 ks fotopasce v lokalite Račí potok za účelom monitorovania 

zakladania nelegálnych skládok. 

Vzhľadom na to, že po 8 ročnom postupnom rozširovaní IMKS bol technologicky 

dosiahnutý limit dátovej komunikácie UNICAST, pretože počet kamerových klientov (PC 

klienti BVMS + videostena MsP + videostena DPMK a.s.) a na nepretržitý záznam každej 

kamery na diskové polia iSCSI prekračoval možnosti HW v kamerách pre tento typ 

komunikácie, z tohto dôvodu bola v hodnotenom období zrealizovaná rekonfigurácia celého 

systému na dátovú komunikáciu MULTICAST, pri ktorej požiadavku na totožný stream 

z kamery dátový tok kopíruje a vysiela dátový prepínač. Tým bol vyriešený limit aktuálnej 

dátovej komunikácie a došlo aj k zníženiu dátových tokov v LAN IMKS. 

Z dôvodu zjednodušenia úhrady uložených blokových pokút bolo v mesiaci máj 2021 

zakúpených 12 ks nových mobilných telefónov Samsung A12, do ktorých bola nainštalovaná 

aplikácia s názvom Terminál v mobile. Občan tak už nemusí chodiť na poštu za účelom 

uhradenia pokuty prostredníctvom poštovej poukážky, pretože pokutu môže jednoducho 

zaplatiť priamo na mieste spáchania priestupku prostredníctvom platobnej karty. 



 

 

V mesiaci december 2021 boli nainštalované 3 ks nové bezpečnostné kamery 

v záhradkárskej lokalite na ul. Jarmočná a Pri bitúnku v Košiciach a 1 ks nová bezpečnostná 

kamera na ul. Hlavná 59 v Košiciach. Na monitorovanie bezpečnostnej situácie v meste 

Košice mala MsP v sledovanom období k dispozícii 286 bezpečnostných kamier. 

Za sledované obdobie roka 2021 bol v oblasti MTZ realizovaný z kapitálových výdajov 

nákup: 3 ks monitory LCD 40“, rozšírenie SW MP Manager o nové parkovacie karty, 

pripojenie 9 staníc MsP na PCO, rozšírenie diskovej kapacity IMKS, vytvorenie podružného 

dispečingu IMKS na stanici MsP – Stred, 3 ks osobné motorové vozidlá Hyundai Tucson Fi 

1,6, ktoré boli pridelené na stanice MsP – Sever, MsP – Západ a POJ, 1 ks osobné motorové 

vozidlo zn. Hyundai Bayon, ktoré bolo pridelené na stanicu MsP – Stred a 1 ks výstražné 

zvukové a rozhlasové zariadenia do služobného motorového vozidla POJ (ďalej len VRZ). 

MsP disponuje v súčasnosti vozovým parkom, ktorý pozostáva z  38. ks služobných 

motorových vozidiel. Okrem týchto dopravných prostriedkov MsP využíva aj 10 ks 

kolobežiek zn. HUGOBIKE a 25 ks bicyklov, ktoré sa v prípade vhodných poveternostných 

podmienok osvedčili vo všetkých mestských častiach, prioritne v centrálnej mestskej zóne. 

 
4 Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 

4.1 Verejný poriadok  

 
Počas roka 2021 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  357 

preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na boj proti alkoholizmu mladistvých                       

a  maloletých osôb  a  kontrolu dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických nápojov na 

určených verejných priestranstvách. V sledovanom období príslušníci MsP zistili 16 prípadov 

mladistvých a maloletých osôb, ktoré boli pod vplyvom alkoholického nápoja a 2 552 

prípadov porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených verejných 

priestranstvách. 

V súvislosti s problematikou nepovolených osád príslušníci z jednotlivých staníc MsP 

vykonali 42 asistencií pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach 

a referátu sociálnych vecí a rodiny MMK, ktorí v hodnotenom období vykonávali monitoring 

sociálnych podmienok v týchto osadách.  

Príslušníci MsP venujú primeranú pozornosť ochrane životného prostredia, čistote mesta 

a dodržiavaniu hygienických predpisov. Dôsledne dbajú aj o ochranu zelene, rekreačných 

a detských zariadení. V hodnotenom období zistili 34 prípadov skládok. 

V prezentovanom období príslušníci MsP vykonali 684 preventívno-bezpečnostných 

akcií vo všetkých MČ v meste Košice, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zák. NR SR                  

č. 282/2002 Z. z., VZN mesta Košice č. 78/2006 a VZN príslušných MČ, ktorými sa upravujú 

podmienky držania, vodenia a chovu psov resp. iných spoločenských zvierat.  

Počas roku 2021 príslušníci MsP riešili  3 303 prípadov porušenia VZN mesta Košice                 

č. 168/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Košice, konkrétne tzv. vyberanie odpadu z nádob na zber komunálneho odpadu a 528 

iných porušení predmetného VZN. V 143 prípadoch príslušníci MsP zistili porušenie 

ustanovení VZN mesta Košice č. 78/2006 týkajúcich sa čistoty verejných priestranstiev, 

verejného poriadku  a obmedzenia používania zábavnej pyrotechniky a v 3 213 prípadoch  

zistili porušenie § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 

(znečistenie verejného priestranstva, nedovolený záber verejného priestranstva a pod.).  

V súvislosti s ochranou nefajčiarov príslušníci MsP realizovali 283 preventívno-

bezpečnostných akcií, ktoré boli zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia, pričom 

pri týchto akciách,  ako aj počas výkonu služby zistili  120 prípadov porušenia predmetného 

zákazu a 58 prípadov porušenia zákazu fajčenia vo vyhradenom priestore pred budovou ŽSR. 



 

 

V priebehu mesiacov marec až máj 2020 bol vypracovaný a od 15.06.2020 spustený 

projekt s názvom: „Bezpečná Terasa 2020". Za miesto realizácie projektu bola zvolená MČ 

Košice – Západ, ktorá má v rámci mesta Košice najvyšší počet obyvateľov. Základnou úlohou 

projektu je aktivizovať občanov k dobrovoľnému dodržiavaniu zákonov, noriem morálky, 

zvykov a obyčajov typických pre miesto ich pobytu, ako i vyvolanie zmien v oblasti prístupu 

k verejnoprospešným zariadeniam, verejnému poriadku, životnému prostrediu a základným 

hodnotám spoločnosti i jednotlivca. Zámerom projektu je zavedenie služby okrskára, ktorý 

má nadviazať bližší kontakt s občanmi žijúcimi v jednotlivých územných obvodoch MČ  

Košice – Západ tak, aby sa MsP stala aktívnou súčasťou života občanov s cieľom pomáhať             

a riešiť aktuálne vzniknuté problémy a situácie. V rámci projektu bola MČ Košice – Západ 

rozdelená do 13 okrskov, pričom do jeho realizácie bolo zapojených 22 príslušníkov MsP. 

V rámci hodnoteného obdobia a plánovaného harmonogramu príslušníci zo stanice MsP – 

Západ (okrskári) vykonali vyhľadávaciu a realizačnú činnosť v pridelených obvodoch za 

účelom dôkladného zmapovania jednotlivých obvodoch s dôrazom na stav životného 

prostredia, čistoty verejných priestranstiev, stav verejnoprospešných zariadení a zlepšenie 

bezpečnosti občanov. Táto činnosť bola vykonávaná formou peších hliadok, cyklohliadok 

a hliadok na kolobežkách. V rámci projektu „Bezpečná Terasa 2020“ bol na stanici MsP – 

Západ vytvorený podružný dispečing integrovaného kamerového systému mesta Košice 

(ďalej len IMKS), do ktorého boli začlenené bezpečnostné kamery umiestnené v MČ Košice 

– Západ. Zároveň bol rozšírený počet bezpečnostných kamier v MČ  Košice – Západ na 

celkovo 41 ks.  Na sledovanie a obsluhu týchto kamier bol od 17.05.2021 na stanicu MsP – 

Západ pridelený pracovník – lokálny operátor. V rámci projektu „Bezpečná Terasa 2020“ sa 

príslušníci zo stanice MsP – Západ snažia vo zvýšenej miere komunikovať s obyvateľmi MČ 

Košice – Západ. 

Počas mapovania rodín s deťmi v bytovej núdzi s názvom Registračný týždeň, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch od 24.05. do 30.05.2021 zabezpečovali príslušníci MsP asistenciu 

pracovníkom Nadácie DEDO pri návštevách rodín žijúcich nie len v útulkoch, ale aj osadách, 

záhradkárskych oblastiach a všade tam, kde žijú v neistých alebo nevhodných bytových 

podmienkach. 

Na celom území mesta Košice bol v  mesiaci jún 2021 opätovne zrealizovaný monitoring 

poškodených, nefunkčných, alebo chýbajúcich stĺpov verejného osvetlenia, kanalizačných 

poklopov a parkových lavičiek, na základe ktorého bola vytvorená databáza s fotografiami, 

presnou adresou a GPS súradnicami, každého zmonitorovaného verejno-prospešného 

zriadenia. Uvedená databáza bola následne predložená vedeniu MMK, DPMK a.s., referátu 

parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia MMK a SMZ. 

V mesiaci jún 2021 príslušníci MsP zabezpečovali poriadkové aktivity v okolí jazera pri 

eliminácii odstránenia nekvality vody a odstraňovania siníc v jazere v MČ Košice – Nad 

jazerom. Príslušníci MsP v hodnotenom období vykonávali aj pravidelný monitoring zosuvu 

pôdy na ul. Prvosienkovej v MČ Košice – Vyšné Opátske. 

V mesiacoch júl a august 2021 bol na celom území mesta Košice zrealizovaný 

monitoring veľkoplošných reklám a reklamných zariadení, na základe ktorého bola v mesiaci 

september 2021 vytvorená databáza reklamných plôch s fotografiami a súradnicami GPS, 

údajmi o majiteľovi a katastrálnymi údajmi každej zmonitorovanej reklamy. Uvedená 

databáza bola následne predložená vedeniu MMK. 

V súvislosti s pandemickou situáciou a predchádzaním vzniku a šíreniu ochorenia 

COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v Slovenskej republike, príslušníci 

MsP v hodnotenom období vykonávali množstvo poriadkových aktivít na odberových 

miestach zriadených na testovanie osôb antigénovými testami a preventívnych aktivít v tých 

najrizikovejších komunitách. V spolupráci s PZ SR realizovali spoločné kontroly zamerané na 

dodržiavanie aktuálnych protipandemických nariadení a prijatých opatrení. Pri kontrolách                 



 

 

sa sústreďovali hlavne na kontrolu tzv. certifikátov o absolvovaní testu na koronavírus                      

s negatívnym výsledkom, dodržiavanie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

(rúška), od 08.03.2021 v interiéroch na dodržiavanie povinnosti nosenia respirátorov FFP2, 

znečisťovanie verejného priestranstva, nedovolené požívanie alkoholických nápojov na 

verejnosti, dodržiavanie povinnosti uzatvorenia maloobchodných prevádzok a prevádzok 

poskytujúcich služby, zákaz usporiadania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, 

spoločenskej či inej povahy, porušenie zákazu vychádzania a pod. Obdobne aj na miestach, 

kde bol predpoklad zdržiavania sa prostitútok vykonávali hliadkovú činnosť vo zvýšenej 

miere so zameraním na znečisťovanie verejného priestranstva, rušenie nočného pokoja a pod.   

MsP plní ako ďalšiu úlohu aj odchyt túlavých zvierat na území mesta Košice. V auguste 

2019 získali vybraní príslušníci MsP po absolvovaní školenia osvedčenie k odchytu túlavých 

zvierat a následne Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto vydala 

rozhodnutím osvedčenie o spôsobilosti vodiča a sprievodcu živých zvierat. V mesiaci jún 

2021 bola mestom Košice uzatvorená zmluva s občianskym združením Úniou vzájomnej 

pomoci ľudí a psov (ďalej len ÚVPLP) o veterinárnej starostlivosti pri prevzatí nájdených 

alebo odchytených túlavých zvierat a prevádzkovaní schválenej karanténnej stanice. Súčasne 

bola uzatvorená zmluva mesta Košice s poskytovateľom služby TD, s.r.o. o zabezpečení 

zberu, prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat 

a ich častí tiel (kadáverov). Na základe týchto udalostí mesto Košice žiadosťou z 02.06.2021 

požiadalo Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, Odbor zdravia a ochrany zvierat 

o schválenie odchytu túlavých zvierat pre mesto, ktorá rozhodnutím z 10.08.2021 schválila 

právnickú osobu mesta Košice na odchyt túlavých zvierat.    

Súčasne MsP na túto činnosť zabezpečila materiálne pomôcky a zariadenia a to: 5 ks 

odchytových tyčí, 3 ks vôdzky, 3 ks náhubky pre psov, 7 ks obojkov, 1 ks špeciálny 

prepravný vozík pre mačky a psov,10 ks čítačiek transpondérov, 2 ks ochranných overalov,               

1 ks vozík pre odvoz kadáveru a iné pomôcky hlavne hygienického charakteru, ktoré slúžia 

pre danú činnosť. MsP vytvorila vlastné dokumenty smerujúce k postupu vykonávania 

popísanej činnosti a to Štandardizovaný postup operácií a  Smernicu č. 2/2020 o odchyte 

túlavých zvierat na území mesta Košice.   

Na základe týchto legislatívnych a materiálno-technických opatrení MsP vykonala úkony 

súvisiace s odchytom túlavých zvierat na území mesta Košice. V Tab. 1 je uvedený prehľad 

odchytených zvierat a asistencií pre asanačnú službu TD s.r.o. a prehľad  odovzdaných 

zvierat, ktoré odovzdali príslušníci MsP ich majiteľom alebo ich odovzdali do karanténnej 

stanice ÚVPLP.  
 

Tab.1 Prehľad odchytených zvierat a asistencií pre asanačnú službu za rok 2021 
 

Prehľad odchytených zvierat a asistencií pre asanačnú službu (spoločnosť TD s.r.o.) 

Druh udalosti (asistencie) 

Druh zvieraťa 

Spolu 
Pes Mačka Líška 

Hlodavce 

(potkany, zajace,...) 
Vtáci Iné 

Uhynuté zviera prevzala asanačná služba 14 151 17 48 137 31 398 

Zviera prevezené do karanténnej stanice 175 1 
    

176 

Zviera odovzdané majiteľovi 63 1 
    

64 

Spolu 252 153 17 48 137 31 638 

  

Odchytené spoločenské zvieratá sú registrované v registri odchytených a túlavých zvierat 

a informácie o odchytených spoločenských zvieratách sú uverejnené aj na internetovej stránke 

mesta Košice.  



 

 

Dňa 21.10.2021 bolo zriadené vysunuté pracovisko MsP v budove historickej radnice na 

ul. Hlavná 59 v Košiciach. Toto pracovisko je dostupné obyvateľom a návštevníkom centra 

mesta Košice počas pracovných dní od pondelka do piatku v čase od 07:00 hod. do 19:00 hod. 

Pracovisko bolo zriadené za účelom priblíženia sa k obyvateľom a návštevníkom mesta 

Košice, zvýšenia ich bezpečnosti a informovanosti. Samozrejmosťou je aj poskytovanie 

informácií súvisiacich s kompetenciami mesta Košice, pričom službukonajúci príslušník MsP 

nasmeruje občana tak, aby ten nemusel zdĺhavo zisťovať informácie. V priestoroch 

vysunutého pracoviska MsP sídli aj Pohotovostná ochranná jednotka MsP (POJ). Príslušníci 

MsP zaradení do POJ v prípade nahláseného narušenia verejného poriadku alebo páchania 

inej protiprávnej činnosti sú pripravení rýchle  a efektívne vykonať zákrok.  

V roku 2021 príslušníci MsP zabezpečovali aj realizáciu poriadkových aktivít na 

zabezpečenie nerušeného priebehu kultúrnych a športových podujatí akými sú napr.: Košice 

Peace Half Marathon, návšteva Svätého otca Františka v Košiciach dňa 14.09.2021, jubilejný 

65. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska, Medzinárodný festival súčasného umenia 

Biela noc 2021 a 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru. 

 

4.2 Dopravná situácia 

 
Celkovo za uvedené obdobie príslušníci MsP v 4 776 prípadoch inštalovali na osobné 

motorové vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu, v 194 prípadoch 

realizovali odtiahnutie motorových vozidiel, ktoré boli odstavené na komunikáciách                       

v rozpore  s ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, či preloženie 

vozidiel tvoriacich prekážku pri poruche podzemných inžinierskych sietí. 

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 v tomto období príslušníci MsP zistili celkovo 

428 nových prípadov takýchto vozidiel. Na základe doručenej výzvy MsP na odstránenie 

vozidla, bolo 246 vozidiel odstránených samotnými prevádzkovateľmi a 93 vozidiel bolo MsP 

premiestnených z verejných priestranstiev, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice na strážené 

záchytné parkovacie plochy MsP a z toho bolo 64 odovzdaných spracovateľovi.  

S cieľom zaistiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po vyznačených 

priechodoch pre chodcov príslušníci MsP v roku 2021 zabezpečovali (v rámci kapacitných 

možností) počas školského vyučovania v 1 193 prípadoch priechody pre chodcov na uliciach                             

v jednotlivých mestských častiach. 

 

4.3 Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti MsP rok 2021 

 

V hodnotenom období  príslušníci MsP celkovo riešili 35 643 priestupkov a správnych 

deliktov, z toho: 

 priestupky na úseku VZN: 6651, 

 priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 22 679, 

 správne delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 186, 

 iné priestupky: 6127.  

Z toho: 

 v blokovom konaní 14 134 priestupkov na sumu 229 679 €, 

 v rozkaznom konaní 99 správnych deliktov na sumu 5836 €, 

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

a pod. 2 132 priestupkov a správnych deliktov, 

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

priestupku 19 278 priestupkov. 



 

 

Priestupky a správne delikty, ktoré riešili príslušníci MsP v roku 2021 sú podrobne 

rozdelené podľa druhu a spôsobu ich riešenia v Tab. 2., pričom podiely jednotlivých staníc 

MsP na riešených priestupkoch a správnych deliktoch sú graficky znázornené na obr. 1.  

 
Tab. 2  Rozdelenie priestupkov a správnych deliktov riešených príslušníkmi MsP v roku 2021                                

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

ruh vyriešeného priestupku 

a správneho deliktu 

Spôsob riešenia priestupku a správneho deliktu 

Bloková pokuta 

(rozkaz) 
BNPNNM1) 

Napomenutie 

Oznámené 

správnemu 

orgánu ... 
Spolu 

Počet Suma € Počet Suma € 
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§ 21 – na viacerých úsekoch správy      1 1 

§ 22 - proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 12818 202534 607 15645 8626 628 22679 

§ 30 - na  úseku ochrany pred alkoholizmom 1 10     1 

§ 46 - iné priestupky proti poriadku v správe 13 165   38  51 

§ 47 - proti verejnému poriadku 140 2155 8 225 3006 59 3213 

§ 49 - proti občianskemu spolunažívaniu 1 30   10 23 34 

§ 50 - proti majetku 2 50 2 40 2 26 32 

zák. č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách      13 13 

zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon      10 10 

zák. č. 42/1994 Z. z . o civilnej ochrane obyvateľstva  54 700 16 335 905 466 1441 

zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuž. alk. nápojov       16 16 

zák. č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania  psov 75 1150 6 115 123 15 219 

zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody      11 11 

zák. č. 377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov 18 215 9 125 80  107 

zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia 50 695 4 460 501 96 651 

zák. č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných podujatí     1  1 

zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (správny delikt) 99 5836    87 186 

zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch   1 30 6 52 59 

zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave   27 750 6 200 1 23 57 

zák. č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v doprave     1 178 179 

Iný správny delikt 2 25   4 25 31 
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VZN 5/1996 - O státí,  parkov. a oznam ... 7 95 2 30 4 2 15 

VZN 30/1996 - O zriaďovaní prístreškov MHD 2 30   11  13 

VZN 70/2004 O daniach      15 15 

VZN 78/2006 - O čistote a verejnom poriadku 140 1780 26 420 2560 27 2753 

VZN 98/2007 o dani za vjazd do historickej 

časti mesta 
1 15   1  2 

VZN 168/2016 - O nakladaní s komunálnymi 

odpadmi 
86 1465 2 40 3388 355 3831 

VZN 173/2016 O pravidlách času predaja 1 30    3 4 

VZN mesta a MČ o psoch     6  6 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 4 90   2  6 

VZN mesta a mestských častí - iné  3 30   2 1 6 

Spolu 13544 217850 689 17665 19278 2132 35643 

 
1)  Blok na pokutu nezaplatenú na mieste 
2)  Oznámenie, odloženie a odovzdanie 



 

 

 
 

 

 

Obr. 1  Podiely jednotlivých staníc MsP na riešených priestupkoch a správnych deliktoch za rok 2021 
 

 

Príslušníci MsP v priebehu roka 2021 zistili prostredníctvom kamerového systému MsP 

celkovo 3 233 prípadov podozrení z porušovania právnych noriem.  

V roku 2021 príslušníci MsP obyvateľom mesta Košice doručili 2 962 zásielok 

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

245 prípadov privolania RZP, 71 prípadov privolania hasičského a záchranného zboru, 36 

prevozov peňazí pre MMK, SMZ, alebo Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice.  

Pre nemožnosť preukázať svoju totožnosť a z dôvodu podania vysvetlenia príslušníci MsP 

v hodnotenom období predviedli na stanice MsP 17 osôb, na útvar PZ SR bola predvedená 

a odovzdaná k ďalšej realizácii 1 osoba. 

V sledovanom období príslušníci MsP zistili a následne oznámili kompetentným 

organizáciám: 94 porúch na verejnom osvetlení, 188 nedostatkov na dopravnom značení 

a zariadení, 688 prípadov znečistenia verejného priestranstva. Pre rôzne subjekty (DPMK a.s., 

ÚPSVaR, MV SR a pod.) vykonali príslušníci MsP celkovo 2 328 asistencií.  

Za účelom realizácie opatrení na zvýšenie bezpečnosti vo vozidlách MHD príslušníci MsP 

v spolupráci s príslušníkmi PZ SR v hodnotenom období vykonávali pravidelné spoločné 

kontroly s pracovníkmi prepravnej kontroly DPMK, a.s. zamerané na dodržiavanie platného 

prepraveného poriadku z dôrazom na vylúčenie z prepravy cestujúcich bez cestovného lístka, 

ale aj cestujúcich, ktorí  nedodržiavajú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a svojím 

správaním, alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim.  

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  23  sťažnostných spisov 

na služobný postup príslušníkov MsP. Z tohto bolo 13 sťažností odložených, pretože 

sťažovateľ nesplnil podmienky ustanovené zákonom o sťažnostiach, alebo pre nespoluprácu 

sťažovateľa s MsP. Z uvedeného počtu bola 1 sťažnosť opodstatnená. Ako neopodstatnených 

bolo vyhodnotených 5 sťažností a 4 sťažnosti boli postúpené inému orgánu.  

 

 

 

 



 

 

5 Oblasť prevencie a spolupráce 

 

V rámci preventívnych aktivít aj napriek uzavretým školám, hlavne v 1. ½  roku 2021 

realizovali príslušníci MsP celkovo 26 prednášok (besied) v rozsahu 23 vyučovacích hodín na 

témy: „Dopravná výchova“, „Kriminálna prevencia pre deti a mládež I. a II.“, „Kriminálna 

prevencia pre seniorov“, „Prevencia obchodovania s ľuďmi“, „Základné úlohy MsP“, 

„Extrémizmus“ a „Ako a prečo povedať drogám NIE!“. Počet objektov prevencie je graficky 

znázornený na obr. 2. Prednášok sa zúčastnilo celkovo 378 osôb, z toho 132 detí z materských 

škôl,  111 žiakov zo základných škôl, 18 študentov zo stredných škôl, 117 osôb z detských 

domovov a iných zariadení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2  Počet objektov prevencie v roku 2021 

 

Medzi preventívne aktivity, do ktorých sa v roku 2021 zapojili príslušníci MsP patrí napr. 

preventívna kampaň s názvom „Nepodceňuj pitný režim", ktorá spočívala v tom,                             

že príslušníci zo stanice MsP – Sever počas letných horúčav rozdávali balenú pitnú vodu 

starším občanom, pričom ich aj poučili o dodržiavaní pitného režimu. Vodu príslušníci MsP 

rozdávali aj rodinám s deťmi v prípade, keď zistili, že nemajú so sebou žiadne tekutiny. 

Predmetná kampaň bola priebežne propagovaná na FB stránke MČ Košice – Sever a FB 

stránke skupiny „Srdcom Severania“. Príslušníci MsP sa spoločne  s príslušníkmi PZ SR 

zapojili aj do preventívnej akcie s názvom „Nezabudni na mňa v aute“, ktorá spočívala                      

v rozdávaní letákov na frekventovaných parkoviskách vodičom, ktorí mali pri sebe maloleté 

deti, alebo boli so psami na prechádzke.  
 

6 Ekonomická oblasť 
 

6.1 Výdajová (kapitálová) časť MsP  

 

Vo výdajovej časti MsP za sledované obdobie eviduje tieto kapitálové výdaje (v EUR): 

 

 3 ks  osobné motorové vozidlo zn. Hyundai Tucson 1.6 ................................ 64 999,98 

 1 ks ťažné zariadenie k osobnému motorovému vozidlu ..................................... 879,01 

 1 ks  výstražné zvukové znamenie pre POJ ...................................................... 3 707,40 

 Software – modernizácia Multicast komunikácie v LAN IMKS ...................... 9 708,00 



 

 

 3 ks monitory LCD 40“...................................................................................... 4 572,00 

 Rozšírenie diskovej kapacity IMKS ................................................................ 14 551,24 

 1 ks podružný dispečing IMKS na stanicu MsP – Stred ................................... 6 404,95 

 3 ks otočné PTZ kamery na stanicu MsP – Juh  .............................................. 21 180,99 

 Pripojenie 9 staníc MsP na PCO ....................................................................... 5 254,20 

 1 ks  osobné motorové vozidlo zn. Hyundai Bayon..........................................19 990,00 

 SW pre MP Manager – nové parkovacie karty ..................................................2 150,00 

S p o l u ..........................................................................................................153 397,77  

 

6.2 Príjmová časť MsP  

  

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

 príjem z realizovaných pokutových blokov ................................................... 210 859,00 

 príjem  z realizovaných  BNPNNM 
1) 

.............................................................. 15 512,21 

 príjem za odťahovanie vozidiel ......................................................................... 5 386,74 

 príjem za predaj služieb ........................................................................................ 320,00 

 príjem za školenie na získanie odb. spôsobilosti  prísl. obecnej polície ............ 6 860,00 

 príjem z dobropisov ........................................................................................... 9 682,01 

 úroky z omeškania platby za odťahovanie vozidiel .............................................. 208,66 

 príjem za stravné lístky .................................................................................... 20 870,34 

     S p o l u ......................................................................................................... 269 698,96   
 

 

 

7 Oblasť vymáhania pohľadávok 
 

V hodnotenom období MsP pokračovala vo vymáhaní oprávnených pohľadávok, ktoré 

vznikli činnosťou jednotlivých útvarov MsP. Z predchádzajúceho obdobia, teda z roka 2020 

prešlo celkom 26 neukončených súdnych sporov, týkajúcich sa žalôb, ktoré sme podali pre 

vykonaný odťah a jeden spis týkajúci sa náhrady škody za nemajetkovú ujmu. Z dôvodu podania 

odporu povinným bolo začatých 5 nových súdnych sporov. Spolu je v evidencii 13 súdnych 

sporov týkajúcich sa odťahov a jeden súdny spor majetkovej povahy. 

V priebehu roka 2021 bolo na súdy podaných 8 návrhov na začatie konania a v 9. prípadoch 

došlo k zrušeniu platobného rozkazu pre neznámy pobyt odporcov, alebo z dôvodu podania 

odporu proti platobnému rozkazu. V týchto prípadoch bude vedené súdne konanie, pričom 

v niektorých sú už vytýčené termíny pojednávaní. V roku 2021 na rôznych súdoch bolo 

vytýčených celkom 16 súdnych pojednávaní, z ktorých sa niektoré neuskutočnili z dôvodu 

pandémie COVID-19.V 13. prípadoch boli súdne spory už právoplatne ukončené v prospech 

MsP.  

Na Krajskom súde Košice vedie MsP 2 súdne spory pre nútený odťah na základe odvolania 

odporcu alebo  právneho  zástupcu.      

V priestupkových konaniach MsP priebežne  poskytovala súčinnosť a zúčastnila sa v 10. 

prípadoch na priestupkovom konaní a v 9. prípadoch v trestnom konaní. 

V roku 2021 v prípadoch, kedy rozsudky alebo platobné rozkazy nadobudli právoplatnosť, 

bolo podaných celkom 26 návrhov na výkon exekúcie. Niektoré rozsudky z platobných rozkazov 

sa doposiaľ súdom nepodarilo správoplatniť. Voči rozhodnutiam vo veci exekučných titulov bolo 

podaných 126 odvolaní. 

Na základe vydaných platobných rozkazov, prípadne rozsudkov v roku 2021 došlo k úhrade 

nákladov a to priamo odporcami alebo cestou exekútora v 154. prípadoch. 

 



 

 

V zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v exekučnom konaní, umožňuje tento exekútorom od 01.01.2020 

exekúcie zastavovať. Pre MsP vznikla povinnosť spracovať zastavené staré exekúcie (v zmysle  

§ 5 citovaného zákona) a uhradiť exekútorom žiadané paušálne trovy za každú exekúciu od 

oprávneného, ktorú zastavia do 30.06.2020. MsP v roku 2021 exekútorom uhradila spolu                        

28 426,76 € za neuhradené BPN a nútené odťahy. 

 

Košice, 08. 02. 2022 

 

 


