
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 17. marca 2022          číslo: 948 

 

 

Zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície Košice – Luník IX 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

 

žiada 

 

primátora mesta Košice,  

aby v súčinnosti s náčelníkom Mestskej polície Košice zabezpečil zriadenie samostatnej 

stanice Mestskej polície Košice – Luník IX s vlastným územným členením Luník IX 

z dôvodu zefektívnenia práce mestskej polície – stanice Sídlisko KVP. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 
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Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva: 

 

Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 948 v súlade s § 13 

ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto je 

výkon uznesenia pozastavený. Nepodpísanie uznesenia zdôvodňuje nasledovne: 

 

Prijatiu uzneseniu mestského zastupiteľstva (ďalej len „MZ“) predchádzalo prerokovanie 

správy Mestskej polície mesta Košice (ďalej len „MsP“), stanice KVP o bezpečnostnej 

situácii v mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za druhý polrok 2021 na miestnom 

zastupiteľstve tejto mestskej časti, pričom miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým 

žiada mesto o zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície mesta Košice na Luníku IX 

s vlastným územným členením. 

 

MsP zriadila v svojej histórii už dvakrát stanicu Luník IX, naposledy dňa 01.05.2011, 

nakoľko vtedajšia bezpečnostná situácia si to vyžadovala. Na stanici pracovalo 8 príslušníkov 

MsP, ktorí zabezpečovali výkon služby s územnou pôsobnosťou v mestskej časti Košice - 

Luník IX. Na stanici KVP s územnou pôsobnosťou pre mestské časti Sídlisko KVP, Myslava 

a Pereš pracovalo 16 príslušníkov. 

 

V roku 2019 MZ schválilo organizačný poriadok MsP, pričom v jeho organizačnej štruktúre 

stanica Luník IX zanikla a lokalita dotknutej mestskej časti (Luník IX) prešla pod územnú 

pôsobnosť stanice KVP. Bývalí príslušníci zo stanice Luník IX boli preradení na stanicu 

KVP, čím sa ich stav zvýšil na 24. 

 

Následne početný stav príslušníkov na stanici KVP bol z iniciatívy mesta zvýšený o ďalších 

4 príslušníkov, teda v súčasnej dobe na stanici pracuje 28 príslušníkov MsP, ktorí zabezpečujú 

verejný poriadok a plnia úlohy MsP v mestských častiach Sídlisko KVP, Myslava a Luník IX; 

Územná pôsobnosť mestskej časti Pereš po zohľadnení objektívnych požiadaviek MČ Košice 

– Sídlisko KVP bola v mesiaci október roku 2021 prenesená na stanicu Šaca. 

 

Cieľom tejto úpravy a zmeny bolo zvýšiť početné stavy príslušníkov stanice KVP a upraviť 

jej územnú pôsobnosť tak, aby príslušníci mohli intenzívnejšie pôsobiť v lokalite na Sídlisku 

KVP a aby mohli efektívnejšie koordinovať svoje činnosti v obdobnej územnej pôsobnosti 

s Obvodným oddelením Policajného zboru Košice KVP, OR PZ Košice. Poriadkové opatrenia 

na zamedzenie páchania protiprávnych konaní na Luníku IX boli v minulosti, ale aj v súčasnej 

dobe zamerané hlavne na asistencie pri činnostiach iných útvarov mesta, záchranných zložiek, 

iných organizácií vykonávajúcich tam svoju správu týkajúcu sa dodávok energií, vyplácania 

sociálnej pomoci či doručovanie zásielok pre súdy a iné oprávnené subjekty. Páchanie 

protiprávnych konaní priamo v mestskej časti Luník IX je v rámci tam žijúcej komunity 

veľmi nízke a často aj latentné. K páchaniu hlavne priestupkov dochádza skôr na migračných 

trasách do iných mestských častí alebo v centre mesta. Aj z tohto dôvodu sa javí zabezpečenie 

permanentnej hliadkovej služby ako vysoko neefektívne a skôr sa preferuje zabezpečenie 

poriadkových činností MsP v tejto mestskej časti podľa aktuálnej potreby. Aj v minulosti 

preto príslušníci MsP zo stanice Luník IX posilňovali výkon služby najčastejšie pre stanicu 

Západ v územnom obvode Luníka VIII. 
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Vznik novej stanice MsP je možné vykonať len zmenou organizačnej štruktúry MsP, ktorú 

schvaľuje MZ, ako aj rozpočet na jej zriadenie. Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty však 

možno konštatovať, že opätovné zriadenie samostatnej stanice Luník IX by bolo z hľadiska 

bezpečnostnej situácie ako aj z ekonomického pohľadu neefektívne a nerentabilné. 

 

 

V Košiciach dňa 28.03.2022 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

        primátor mesta Košice 

 


