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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 01.01.2020 do 31.12.2020 

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 31.12.2020 mala MsP v personálnom stave 260 príslušníkov MsP, ktorí boli rozdelení 

na 9. staniciach MsP, operačné stredisko MsP a vedenie MsP.  

V priebehu mesiacov január a február v roku 2020 boli vypracované dve nové smernice 

a to: smernica o vykonávaní odborného dozoru nad činnosťou taxislužby, ktorá nadobudla 

platnosť a účinnosť od 01.02.2020 a smernica pre používanie telekomunikačných 

prostriedkov MsP, ktorá nadobudla platnosť a účinnosť od 01.03.2020. V uvedenom období 

bola pripravená aj smernica  na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat na území mesta 

Košice. 

V mesiaci január 2020 náčelník MsP spoločne s veliteľmi staníc MsP navštívili starostov 

jednotlivých mestských častí (ďalej len MČ). Na jednotlivých staniciach a pracoviskách MsP 

bolo vykonané vyhodnotenie práce za rok 2019 s analýzou bezpečnostnej situácie a stavu na 

úseku verejného poriadku v služobných obvodoch. Na základe požiadaviek starostov 

a vykonanej analýzy je orientovaný výkon služby do miest s najčastejším výskytom 

protispoločenskej činnosti.  

Dňa 27.02.2020 sa náčelník MsP zúčastnil pracovného stretnutia členov regionálnej 

sekcie Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska (ďalej len ZNOMPS) 



 

 

Košického kraja, ktoré sa konalo v obci Dargov. Na predmetnom stretnutí boli účastníci 

informovaní o novelizácii zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zák. č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v platnom znení.  

V priebehu mesiacov máj a jún 2020 bola vypracovaná smernica č. 4/2020, ktorou sa 

upravuje výkon služby niektorých zamestnancov a príslušníkov MsP. Uvedená smernica  

nadobudla platnosť a účinnosť od 01.07.2020. 

Pretože taxatívne vymenované výstrojné súčiastky uvedené v § 22 ods. 2 zákona SNR 

č.564/1991 Zb.  o obecnej polícií už v súčasnosti nepostačovali pre aktuálne potreby MsP, 

z tohto dôvodu bolo v mesiaci máj 2020 navrhnuté a pripravené Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Košice č. 217/2020 o určení ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov 

MsP, ktoré Mestské zastupiteľstvo v Košiciach prerokovalo a schválilo na svojom rokovaní 

dňa 30.07.2020.  

Do praxe  boli opätovne tzv.  rotačné  kontroly. Do tohto systému je zapojený celý 

manažment MsP  na  úrovni veliteľov staníc MsP,  ktorí vykonávajú kontrolu mimo svoje 

obhospodarované územné obvody (okrsky). Tým sa odstránilo prehliadanie nedostatkov 

vo vlastnom obvode a zvýšila sa objektivita kontrolnej činnosti. 

V súvislosti s aktuálnymi zmenami v zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších noviel a doplnkov boli na web. stránke mesta Košice v sekcii MsP 

aktualizované informácie v položkách: „Práva a povinnosti“ a „Rady a odporúčania“. 

Podľa bezpečnostnej situácie sú príslušníci MsP operatívne a  metodicky riadení, sú im 

ukladané úlohy a kontroluje sa ich plnenie. Za týmto účelom sú aktívne využívané informačné 

systémy MP Manager, geografický informačný systém Gisplan a monitorovací systém 

Infocar. 

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, od 12.03.2020 pre riziko šírenia ochorenia 

COVID-19 na celom území SR, zasadnutí komisie životného prostredia, verejného poriadku   

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

riaditeľstva PZ SR, ako aj pracovných stretnutí so starostami jednotlivých mestských častí. 

Na základe požiadaviek viacerých poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach boli 

na web. stránke mesta Košice v sekcii MsP v položke: „Rady a odporúčania“ doplnené 

informácie o problematike odstavovania nepojazdných, dlhodobo odstavených alebo starých 

motorových vozidiel s názvom „Máte staré vozidlo a chcete sa ho zbaviť?“ a informácie 

obdobného charakteru boli publikované aj v občasníku „Terasa“. Informácie boli 

aktualizované aj v položke s názvom: „O vzniku a poslaní MsP“. 

V dňoch 20. – 21.08.2020 sa náčelník MsP zúčastnil pracovného stretnutia členov 

regionálnych sekcií ZNOMPS Prešovského a Košického kraja, ktoré sa konalo v obci 

Lipovce. Na predmetnom stretnutí vystúpil poslanec NR SR PaedDr. Ing. Marcel Mihálik 

a účastníci boli zároveň preškolení k novele zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom 

znení. 

Dňa 06.10.2020 sa náčelník MsP zúčastnil pracovného rokovania odbornej skupiny za 

účasti zástupcov Únie miest Slovenska, Združenia miesta a obcí Slovenska, Združenia K8 

a zástupcov Prezídia Policajného zboru SR, ktoré sa konalo v priestoroch Prezídia Policajného 

zboru SR v Bratislave. Predmetom rokovania bolo legislatívne a technické riešenie zverenia 

kompetencie realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia 

vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti obecnými (mestskými) políciami. 

Dňa 12.11.2020 sa vedenie MsP, OR PZ v Košiciach a starosta MČ Košice – Staré mesto 

zúčastnili pracovného stretnutia za účelom riešenia problematiky znečisťovania verejného 

priestranstva v okolí kontajnerovísk a porušovania dodržiavania verejného poriadku 

(prostitúcia na ul. Masarykovej a priľahlých ulíc v MČ Košice Staré mesto). 



 

 

 
2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 

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

oddelenie výchovy, školenia a výcviku 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 36 poslucháčov, z toho 20-ti príslušníci boli pripravovaní pre MsP 

Košice. V súvislosti s kurzom boli zabezpečované potrebné administratívne úkony 

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

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

objednávka telocvične atď.). Predseda skúšobnej komisie z Prezídia Policajného zboru SR 

poukázal na výbornú úroveň odbornej prípravy a kvalitnú prípravu poslucháčov na výkon 

policajnej činnosti. 

Z dôvodu zvyšovania odbornej pripravenosti príslušníkov Pohotovostnej ochrannej 

jednotky MsP zaradených na úseku ochrany objektov (ďalej len POJ) bol pre nich 

v hodnotenom období zahájený kombinovaný taktický výcvik v teréne, v telocvični a v čase 

voľných termínov aj na učebni ŠS. Pravidelný výcvik príslušníkov POJ je zameraný na prvky 

sebaobrany a nácvik zákrokovej činnosti pri narušení chránených objektov. Predmetný výcvik 

sa podľa možnosti uskutočňuje aj v spolupráci s inými bezpečnostnými zložkami (PZ, ZVJS 

a pod.). 

Príslušníci POJ absolvovali v mesiacoch apríl a máj 2020 na strelnici v Nižnej Hutke 

špeciálnu streleckú prípravu, ktorá bola zameraná na zavedenie systému bezpečnej 

manipulácie so zbraňou pri streľbe na skupinové a pohyblivé terče, rýchlu streľbu na krátke 

vzdialenosti, streľbu za pohybu, streľbu spoza krytu, taktické využívanie prekážok, streľbu za 

zníženej viditeľnosti a pod. 

Podľa plánu vzdelávania a výcviku príslušníkov MsP na rok 2020 sa uskutočnili 

previerky fyzickej zdatnosti (ďalej len PFZ) v priestoroch atletického štadióna na ul. 

Watsonovej v Košiciach. Z dôvodu mimoriadnych opatrení sa v štyroch plánovaných 

termínoch v priebehu mesiaca júl a v šiestich náhradných a opravných termínoch v mesiacoch 

august, september zúčastnilo 101 príslušníkov MsP. Na PFZ sa nezúčastňujú ženy vo veku od 

40 rokov a muži vo veku od 50 rokov.  

V mesiacoch apríl a september 2020 sa na strelnici v Nižnej Hutke uskutočnila príprava 

a previerky streleckej prípravy príslušníkov MsP. Pred vykonaním streleckého výcviku bolo 

zabezpečené preškolenie pravidiel organizovania a vykonávania strelieb v podmienkach MsP. 

Na príprave sa zúčastnilo 200 a na previerkach 190 príslušníkov MsP. Previerkový strelecký 

parkúr bol zostavený zo simulovaných prvkov zameraných používanie zbrane pri výkone 

povolania, kde boli zakomponované činnosti spojené s fyzickou záťažou, použitie výzvy, 

použitie obuška, úderov a kopov v sebaobrane. V priebehu vykonávania strelieb boli 

dodržiavané zásady bezpečnosti, disciplína a poriadok. Príslušníci MsP, ktorí dosiahli slabšie 

výsledky v streľbe mali možnosť na tréning využiť laserový strelecký trenažér, ktorý je 

nainštalovaný na učebni školiaceho strediska. Výcvik je realizovaný pod dohľadom 

inštruktora so zameraním na individuálny výcvik a zdokonaľovanie odborných zručností pri 

manipulácii so zbraňou. 



 

 

V súlade s plánom vzdelávania a výcviku na rok 2020 boli pre príslušníkov MsP  

vykonané 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 

 

V hodnotenom období bol v integrovanom mestskom kamerovom systéme (IMKS) 

inštalovaný upgrade – Bosch Video Management System 10.00. IMKS bol v uvedenom 

období rozšírený spolu o 16 ks kamier, z ktorých bolo 5 ks nainštalovaných v MČ Košice – 

Staré mesto a 11 ks bolo nainštalovaných v MČ Košice – Džungľa.  

Počas vedeného obdobia bola vykonaná polročná preventívna prehliadka IMKS 

a pravidelná údržba SW podľa servisnej zmluvy. Boli zrealizované aj opravy IMKS, 

konkrétne  oprava kamery a optického vedenia v zoologickej záhrade Kavečany, opravy 

otočných kamier na ul. Kasárenské námestie, ul. Juhoslovanská a na ul. Tr. SNP 88 

v Košiciach. Ďalej bola zrealizovaná rekonštrukcia optických trás a upgrade kamier 

v lokalitách Luník II (trhovisko) a Luník VII (OD Terasa) v MČ Košice – Západ.  

V novembri  2020 bol v súvislosti s realizáciou projektu s názvom: „Bezpečná Terasa 

2020" zrealizovaný inžiniering a vytvorený podružný dispečing IMKS na stanici MsP – 

Západ. Za účelom inštalácie nových bezpečnostných kamier v zmysle požiadaviek starostov 

jednotlivých MČ a ich následnému zaradeniu do IMKS boli v hodnotenom období z úrovne 

vedenia MsP zrealizované viaceré stretnutia so zástupcami spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.  

Na monitorovanie bezpečnostnej situácie v meste Košice mala MsP v sledovanom období 

k dispozícii 274 bezpečnostných kamier. 

Za sledované obdobie roka 2020 bol v oblasti MTZ realizovaný z bežných výdavkov 

okrem iného aj nákup: 20 ks taktických viest pre príslušníkov MsP zaradených do POJ, 

15 ks tabletov, 1ks notebook, 6 ks monitorov a 2 ks laserové tlačiarne pre jednotlivé stanice 

MsP, 5000 ks strelivo cal 9 mm Luger, 1 ks strelecký timer, 1 ks tréningová zbraň, 

6 ks čítačky identifikačných čipov psov (tzv. transpondérov), 4 ks ultrazvukové zvlhčovače 

vzduchu a 1 ks tlačiareň k alkoholtesteru. V hodnotenom období bola zabezpečená revízia 

ramena odťahového vozidla a bola zrealizovaná kontrola 2 ks analyzátorov dychu.  

Z kapitálových výdajov bol realizovaný nákup osobného motorového vozidla Hyundai 

Tucson Fi 1,6, ktoré bolo pridelené príslušníkom MsP zaradených do POJ a 2 ks výstražné 

zvukové a rozhlasové zariadenia do služobných motorových vozidiel (ďalej len VRZ). 

 
4 Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 

4.1 Verejný poriadok  

 
V mesiaci január 2020 bol na celom území mesta Košice zrealizovaný monitoring 

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

2020 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 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 mesiaci jún 2020 bol na celom území mesta Košice 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 

dopravy MMK a Správe mestskej zelene v Košiciach.  

Počas roka 2020 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  248 

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 58 prípadov 

mladistvých a maloletých osôb, ktoré boli pod vplyvom alkoholického nápoja a 2 888 

prípadov porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených verejných 

priestranstvách. 

V súvislosti s problematikou nepovolených osád príslušníci z jednotlivých staníc MsP 

vykonali 38 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 21 prípadov skládok. 

V prezentovanom období príslušníci MsP vykonali 536 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 2020 príslušníci MsP riešili  3 512 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 171 iných porušení predmetného VZN. V 123 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 3 342 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 223 preventívno-

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

pri týchto akciách,  ako aj počas výkonu služby zistili  180 prípadov porušenia predmetného 

zákazu a 95 prípadov porušenia zákazu fajčenia vo vyhradenom priestore pred budovou ŽSR. 

V súvislosti s pandemickou situáciou a predchádzaním vzniku a šíreniu ochorenia 

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

MsP od 12.03.2020 vykonávajú množstvo preventívnych aktivít v tých najrizikovejších 

komunitách. Každodenne navštevujú rómske osady alebo miesta, kde je zvýšený pohyb 

bezdomovcov a týchto ľudí informujú o dôležitosti dodržiavania hygieny a používania 

ochranných prostriedkov. Okrem toho vykonávajú aj kontroly tých prevádzok, ktoré majú byť 

na základe nariadenia vlády SR zatvorené. Taktiež kontrolujú dodržiavanie povinnosti 



 

 

nosenia rúšok na verejnosti. Občania, ktorí túto povinnosť nerešpektujú sú príslušníkmi MsP 

upozorňovaní a v tých najzávažnejších prípadoch aj oznamovaní Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva v Košiciach, ktorý môže občanovi za nenosenie rúška uložiť pokutu. 

Príslušníci MsP musia v súčasnosti plniť množstvo špecifických úloh, ktorých plnenie si 

vyžaduje pretrvávajúca mimoriadna situácia. Občania sa však aj v tejto ťažkej dobe môžu na 

MsP kedykoľvek obrátiť či už so žiadosťou o pomoc alebo v prípade nahlasovania 

protiprávnej činnosti.  

Na základe príkazu primátora mesta Košice na vykonanie záchranných prác počas 

vyhlásenej mimoriadnej situácie na území mesta Košice príslušníci MsP v hodnotenom 

období vykonávali pravidelný monitoring poškodeného múru na ul. Šoltésovej 7 – 13 

a monitoring zosuvových území v lokalite Konopiská a na ul. Včelárska paseka.  

Medzi ďalšie dôležité úlohy, ktoré príslušníci MsP v hodnotenom období plnili patrili: 

príprava a realizácia poriadkových aktivít na zabezpečenie nerušeného priebehu 97. ročníka 

Medzinárodného maratónu mieru, zabezpečovanie verejného poriadku pri celoplošnom 

testovaní obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutočnilo od 31.10. 

do 01.11. 2020 a od 6.11. do 08.11.2020.  

 

4.2 Dopravná situácia 

 
Celkovo za uvedené obdobie príslušníci MsP v 5 793 prípadoch inštalovali na osobné 

motorové vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu, v 242 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 

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

vozidla, bolo  207 vozidiel odstránených samotnými prevádzkovateľmi a 16 vozidiel bolo 

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

strážené záchytné parkovacie plochy MsP.  

S cieľom zaistiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po vyznačených 

priechodoch pre chodcov príslušníci MsP v roku 2020 zabezpečovali (v rámci kapacitných 

možností) počas školského vyučovania v 1 214 prípadoch priechody pre chodcov na uliciach 

v jednotlivých mestských častiach. 

 

4.3 Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti MsP rok 2020 

 
V hodnotenom období  príslušníci MsP celkovo riešili 30 553 priestupkov, z toho: 

 priestupky na úseku VZN: 6 973, 

 priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 19 223, 

 iné priestupky: 4 357. 

Z toho: 

 v blokovom konaní  11 214 priestupkov  na sumu  185 605 €, 

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

a pod. 1 286 priestupkov, 

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

priestupku 18 053 priestupkov. 

 



 

 

Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP v roku 2020 sú podrobne rozdelené podľa druhu 

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

za rok 2020 sú graficky znázornené na obr. 1. na nasledujúcej strane. 

 
Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v roku 2020 podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

Druh vyriešeného priestupku 

Spôsob riešenia priestupku 

Bloková pokuta BNPNNM1) 
Napomenutie 

Oznámené 

správnemu 

orgánu ... 
Spolu 

Počet Suma € Počet Suma € 
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§ 21 – na viacerých úsekoch správy 1 10     1 

§ 22 - proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 9934 158569 699 17419 8000 590 19223 

§ 24 - na úseku podnikania 1 30    1 2 

§ 30 - na  úseku ochrany pred alkoholizmom 1 30 2 60  1 4 

§ 46 - iné priestupky proti poriadku v správe 8 120   13 7 28 

§ 47 - proti verejnému poriadku 93 1588 11 245 3147 91 3342 

§ 49 - proti občianskemu spolunažívaniu 1 15 1 15 19 25 46 

§ 50 - proti majetku 1 15 1 30 1 48 51 

zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon        24 

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

zák. č. 42/1994 Z. z . o civilnej ochrane obyvateľstva       18 6 

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

zák. č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania  psov 46 46 753 9 215 104 18 

zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody       4 

zák. č. 377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov 33 33 350 10 160 96 1 

zák. č. 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti       1 

zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia 2 2 20   114 15 

zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší       1 

zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 4 4 75   5 38 

zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 19 19 515 11 680  41 

zák. č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v doprave 1 1 10    177 

Iný správny delikt      2 22 
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VZN 5/1996 - O státí,  parkov. a oznam ... 8 130 3 60 21 7 39 

VZN 30/1996 - O zriaďovaní prístreškov MHD     16  16 

VZN 70/2004 O daniach 1 10   31  32 

VZN 78/2006 - O čistote a verejnom poriadku 178 2175 64 1053 2853 15 3110 

VZN 98/2007 o dani za vjazd do historickej 

časti mesta 
     2 2 

VZN 168/2016 - O nakladaní s komunálnymi 

odpadmi 
47 858 2 50 3554 80 3683 

VZN 173/2016 O pravidlách času predaja 9 175   3 3 15 

VZN mesta a MČ o psoch 1 10   12  13 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku 4 55   10  14 

VZN mesta a mestských častí - iné  8 105   34 7 49 

Spolu 10401 165618 813 19987 18053 1286 30553 

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



 

 

 
 

Obr. 1  Podiely jednotlivých staníc MsP na riešených priestupkoch za rok 2020 
 

 

Príslušníci MsP v priebehu roka 2020 zistili prostredníctvom kamerového systému MsP 

celkovo 4 320 prípadov podozrení z porušovania právnych noriem.  

V roku 2020 príslušníci MsP obyvateľom mesta Košice doručili 3 049 zásielok 

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

275 prípadov privolania RZP, 86 prípadov privolania hasičského a záchranného zboru, 78 

prevozov peňazí pre MMK, SMsZ, alebo Domov dôchodcov na Garbiarskej ulici. Príslušníci 

MsP v hodnotenom zistili a nahlásili spoločnosti TD, s.r.o. Košice celkovo 454 uhynutých 

zvierat a odovzdali 61 nájdených psov ich majiteľom. 

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

v hodnotenom období predviedli na stanice MsP 10 osôb, na útvary PZ SR bolo predvedených 

a odovzdaných k ďalšej realizácii 5 osôb. 

V sledovanom období príslušníci MsP zistili a následne oznámili kompetentným 

organizáciám: 105 porúch na verejnom osvetlení, 169 nedostatkov na dopravnom značení 

a zariadení, 172 prípadov znečistenia verejného priestranstva. Pre rôzne subjekty (DPMK a.s., 

ÚPSVaR, MV SR a pod.) vykonali príslušníci MsP celkovo 982 asistencií.  

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

v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru SR v hodnotenom období vykonávali  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 svojim správaním, alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim.  

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  27  sťažnostných spisov 

na služobný postup príslušníkov MsP. Z tohto bolo 16 sťažností odložených, pretože 

sťažovateľ nesplnil podmienky ustanovené zákonom o sťažnostiach, alebo pre nespoluprácu 

sťažovateľa s MsP. Z uvedeného počtu boli 2 sťažnosti opodstatnené. Ako neopodstatnených 

bolo vyhodnotených 7 sťažností, 1 sťažnosť nebolo možné prešetriť a v jednom prípade 

nebola sťažnosť do konca hodnoteného obdobia vybavená. 

 

 

 



 

 

5 Oblasť prevencie a spolupráce 

 

V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v roku 2020 celkovo 40 

prednášok (besied) v rozsahu 49 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 1 058 osôb, z toho 62 detí z materských škôl,  456 žiakov zo základných 

škôl, 130 študentov zo stredných škôl, 410 osôb z detských domovov a iných zariadení. 

 

 
Obr. 2  Počet objektov prevencie v roku 2020 

 

 

6 Ekonomická oblasť 

 

6.1 Výdajová (kapitálová) časť MsP  

 

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

 rozšírenie kabeláže LAN siete na stanici MsP – Stred ....................................      625,07 

 1 ks osobné motorové vozidlo zn. Hyundai Tuscon 1.6 ................................. 18 899,00 

 2 ks VRZ do služobných motorových vozidiel ................................................. 7 414,80 

 1 ks podružný dispečing IMKS na stanici MsP – Západ.  ................................ 4 676,59 

S p o l u ........................................................................................................... 31 615,46  

 

6.2 Príjmová časť MsP  

 

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

 príjem z realizovaných pokutových blokov ..................................................  165 618,00 

 príjem  z realizovaných  BNPNNM 1) .............................................................  19 987,00 

 príjem za odťahovanie vozidiel ......................................................................... 6 910,95 

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

 príjem za školenie na získanie odb. spôsobilosti  prísl. obecnej polície ............ 7 840,00 

 príjem z dobropisov ......................................................................................... 10 285,00 



 

 

 úroky z omeškania platby za odťahovanie vozidiel ............................................ 201,00 

 príjem za stravné lístky .................................................................................... 43 867,00 

     S p o l u ......................................................................................................... 255 028,95   
 

 

7 Oblasť vymáhania pohľadávok 

 

V hodnotenom období sme pokračovali vo vymáhaní oprávnených pohľadávok, ktoré 

vznikli činnosťou jednotlivých útvarov MsP.  

Z predchádzajúceho obdobia, teda z roka 2019  prešlo celkom 14 neukončených súdnych 

sporov, týkajúcich sa žalôb, ktoré sme podali pre vykonaný odťah a 1 spis týkajúci sa náhrady 

škody za nemajetkovú ujmu. Z dôvodu podania odporu povinným bolo začatých 6 nových 

súdnych sporov. Spolu je v evidencii 21 súdnych sporov týkajúcich sa odťahov a 1 súdny spor 

majetkovej povahy, kde medzičasom bol doručený platobný rozkaz na sumu 2 300 € 

s príslušenstvom. 

V priebehu roka 2020 bolo na súd podaných spolu 6 návrhov na vydanie platobných 

rozkazov na rôzne súdy v rámci celej SR. V hodnotenom období došlo v 6 prípadoch 

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

proti platobnému rozkazu. V týchto prípadoch bude vedené súdne konanie. 

V roku 2020 na rôznych súdoch bolo vytýčených celkom 20 súdnych pojednávaní 

v prejednávaných súdnych sporoch, avšak niektoré z nich boli zrušené z dôvodu pandémie 

COVID-19. V 9 prípadoch boli súdne spory už právoplatne ukončené v náš prospech.  

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

odporcu alebo  právneho  zástupcu. 

V priestupkových konaniach sme priebežne  poskytovali súčinnosť a zúčastnili sme sa 

v 5 prípadoch na priestupkovom konaní a v 6 prípadoch v trestnom konaní. 

V roku 2020 v prípadoch, kedy rozsudky alebo platobné rozkazy nadobudli 

právoplatnosť, bolo podaných celkom 25 návrhov na výkon exekúcie, niektoré rozsudky 

a platobné rozkazy sa doposiaľ nepodarilo správoplatniť. Voči rozhodnutiam vo veci 

exekučných titulov bolo podaných 151  odvolaní. Na základe vydaných platobných rozkazov, 

prípadne rozsudkov v roku 2020 došlo k úhrade nákladov a to priamo odporcami alebo cestou 

exekútora v 96 prípadoch. 

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

sme v prezentovanom období podali 69 návrhov na exekúciu na sumu  1 785 €, pričom  sme 

vymohli 83 pohľadávok na sumu  1 800,92  €.   

       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. Mestská polícia mesta Košice 

v roku 2020 exekútorom uhradila spolu 201 227,22 € za neuhradené BNPNNM a nútené 

odťahy, ktoré boli vydané za obdobie od 01.01.2001 do 31.12.2014.  

 

Košice, 07. 04. 2021 

 

 


