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Správa o činnosti stanice MsP Sever a o stave verejného poriadku za obdobie 

od  01.01.2017  do  31.12.2017 
 

V zmysle Plánu hlavných úloh MsP Košice predkladám správu o jej činnosti, ako aj o stave 

verejného poriadku za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Za hodnotené obdobie stanica MsP 

Sever ako poriadkový útvar, tak ako po predchádzajúce roky, tak aj počas roka 2017 

zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii. Príslušníci plnili 

aktuálne úlohy nariadené náčelníkom MsP Košice, preverovali a prešetrovali došlé oznámenia, 

sťažnosti a podnety od občanov, vykonávali dohľad nad majetkom občanov a majetkom mesta, 

dohliadali na verejný poriadok a čistotu, kontrolovali statickú dopravu, ako aj dodržiavanie VZN 

mesta a mestských častí.  

 

A. Oblasť riadiaca a kontrolná   

 

 Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo šestnásť príslušníkov stanice 

MsP Sever zaradených v priamom výkone služby. Činnosť a dosiahnuté výsledky stanice MsP 

Sever sa vyhodnocovali raz mesačne na jej pravidelných pracovných poradách.  

 Kontrolná činnosť bola zameraná na priamy výkon služby, na činnosť hliadok v územnom 

obvode, činnosť koordinátorov na jednotlivých staniciach a na vedenie príslušných evidencií. 

 

B. Oblasť priameho výkonu služby 

  

Z dôvodu, že do územného obvodu stanice MsP Sever patria tri mestské časti, a to, Sever, 

Džungľa a Kavečany, jedná sa o najväčšie územie v rámci prerozdelenia jednotlivých staníc MsP 

Košice. 
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V hodnotenom období sa činnosť stanice MsP Sever, tak ako po iné roky, aj v roku 2017 

riadila Plánom hlavných úloh na rok 2017 ako aj zákonom o obecnej polícii.  

Počas celého hodnoteného obdobia boli vykonávané kontroly v parkoch, na detských 

ihriskách, v prímestských rekreačných zónach, v opustených budovách, ako aj v blízkosti 

školských a predškolských zariadení. Tie boli zamerané hlavne na ich nedovolené znečisťovanie 

psími exkrementami, znečisťovanie mládežou (sedenie na operadlách lavičiek, ponechávanie 

obalov z konzumácie rôznych potravín a pitia nápojov, znečisťovania stien budov sprejmi) a 

rôznymi asociálnymi skupinami tráviacimi tu svoj voľný čas. V rámci hliadkovej činnosti sa 

pozornosť hliadok zameriavala na ochranu občanov pred vreckármi, hlavne na zastávkach MHD, 

lúpežnými prepadmi v nočných hodinách a vykrádaniami áut na parkoviskách. Niekoľkokrát sme 

našli otvorené okná na motorových vozidlách, neuzamknuté vozidlá a pod. Lustráciou boli 

majitelia vozidiel zistení a privolaní k zjednaniu nápravy.  

Hliadky počas nočných služieb pokračovali vo vykonávaní kontrol v nočných spojoch 

MHD, kde bola ich pozornosť zameriavaná hlavne na podnapité osoby, výtržnosti a znečisťovanie 

verejných dopravných prostriedkov. 

V rámci prevencie hliadky pravidelne obchádzali miesta možného výskytu bezdomovcov, 

ako aj miesta, kde sa zdržiavajú, resp. kde sa sociálne odlúčení občania snažili a snažia usadiť 

natrvalo. Tak isto sme pravidelne vykonávali kontroly odľahlejších miest, kde sa nám títo ľudia 

bez domova snažili usadiť. Takto sa nám podarilo vyčistiť napr. umelú lezeckú skalu v lokalite 

trate detskej železnice, priestor za garážami na Vodárenskej, lokalitu Vrabčích skál a pod. Tie sme 

sa snažili v zárodku eliminovať tak, aby došlo k opusteniu danej lokality. Následne, za aktívnej 

účasti pracovníkov z MÚ MČ Sever dochádzalo zväčša aj k vyčisteniu predmetného územia. Tu je 

treba spomenúť, že za aktívnej účasti občanov, čo sa dnes už málokedy vidí, sa podarilo konečne 

vyčistiť územie od niekoľkoročnej špiny pod lanovkou na ulici Kavečianska cesta a vysadiť tam 

nanovo zeleň vo vlastnej réžii. 

V spolupráci s MÚ MČ Sever ako aj zástupcami SMsZ sme pokračovali vo vykonávaní 

kontrol, ktorých hlavným cieľom bola hlavne čistota v mestskej časti. Pozornosť pri týchto 

kontrolách bola zameriavaná najmä na kontajneroviská a ich blízke okolie, čistotu detských ihrísk, 

čistotu priľahlého okolia obchodných centier, čistotu komunikácii, hlavne po zimnom období, ako 

aj čistotu zelene ako celku a pod. Zimná údržba ako taká, tak ako vždy, nebola ani v tomto období 

úplne podľa predstáv občanov, no ale aj napriek tomu možno konštatovať celkom dobrý stav 

dotýkajúci sa odpratávania snehu. Z dôvodu nekvalitne očistenej komunikácie sme riešili iba jedno 

podanie občianky, ktorá sa na zľadovatenom chodníku aj napriek posypu pošmykla a musela 

vyhľadať lekárske ošetrenie.  

 

Oblasť statickej dopravy zahŕňa v sebe hlavne nedovolené parkovanie na miestach nie na to 

určených, porušovanie zákazových dopravných značiek a zariadení, parkovanie na zeleni ako aj 

kontrola plateného parkovania. V územnom obvode stanice mestskej polície Sever sa jedná vlastne 

iba o jedno platené parkovisko, ktoré sa nachádza pred OC Merkúr. Pod túto kontrolnú činnosť 

plateného parkovania sme ale zahrňovali aj hraničné ulice so Starým mestom, ako sú ulica 

Chalupkova, Letná, Czambelova či Slovenskej jednoty. Pokračovali sme aj v preventívnych 

kontrolách, ktorých cieľom bol obmedziť pohyb chodcov po cyklistickom chodníku smerom na 

Alpínku, ako aj po Komenského ulici, kde sme si ale na pomoc museli prizvať Policajný zbor 

Slovenskej republiky z dôvodu, že dopravnú značku C 13 cestička pre vyznačených užívateľov 

mestská polícia nie je oprávnená objasňovať ani prejednávať. Mestská polícia pri zistení 

priestupku vyplývajúceho z porušenia DZ C 13 je povinná tento priestupok iba oznámiť na 

Policajný zbor Slovenskej republiky. 

V oblasti dopravy sme sa aktívne podieľali na riešení dopravného značenia vo 

všeobecnosti, kde sme neustále upozorňovali na zničené, poškodené, resp. na nefunkčné DZ či 

dopravné zariadenia (rôzne zabudnuté zábrany, nefunkčné semafory a pod.). Veľmi aktívne sme sa 

venovali dopravnému značeniu na obnovených uliciach pri rekonštrukcii električkových tratí na 
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uliciach Komenského, Němcovej a ulíc v ich blízkosti. Na súbežnej komunikácii s ulicou 

Němcovej sa osadili DZ B 34 Zákaz zastavenia a na jednotlivé príjazdové komunikácie k blokom 

DZ B 1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovými tabuľami Okrem 

zásobovania. Na ulici Komenského sme trvali na tom, aby boli osadené DZ B 3 Zákaz vjazdu 

všetkých motorových vozidiel smerom na chodník, nakoľko svojvôľa výkladu zákona č.8/2009 

bola vodičmi príčinou neustáleho ničenia priľahlej zelene, ako aj neustáleho konfliktu vodičov 

s chodcami. Na Národnej triede pri OC BILLA sme docielili osadenie DZ II 7a Zastávka autobusu 

z dôvodu neustáleho parkovania už pomaly priamo na zastávke MHD. Na ulici Letná sa na 

základe neustálych sťažnosti občanov podarilo osadiť DZ C 13 Cestička pre vyznačených 

užívateľov z dôvodu parkovania na chodníku a neustáleho ničenia zelene. 

 

Mimo plnenia si základných povinností v priamom výkone služby sme sporadicky 

vykonávali akcie, ktoré rozdeľujeme do troch hlavných skupín, a to: 

1) Zabezpečovanie priechodov pre chodcov: 190 x (hlavne ranné nástupy detí do škôl) 

2) Zabezpečovanie preventívno – bezpečnostných akcii: 88 x (zamerané na oblasť 

problematiky psov, fajčiarov, čiernych skládok, činnosť spreyerov, konzumácie 

alkoholu na miestach nie na to určených, konzumáciu alkoholu mladistvými osobami, 

ako aj kontroly na prítomnosť maloletých a mladistvých osôb v reštauračných 

zariadeniach)   

3) Ostatné, celkom: 46 x (futbalové zápasy, hokejové zápasy, rôzne kultúrne a športové 

podujatia, zabezpečovanie verejného poriadku počas konania rôznych osláv) 

 

Za všetky spomenieme len niektoré: 

 

- zabezpečovanie verejného poriadku počas konania 94. ročníka MMM, 

- Amfiteáter: letné kino, rockové koncerty, rôzne kultúrne podujatia, 

- futbalový štadión Lokomotívy: športové a kultúrne podujatia, 

- Kalvária: Krížová cesta, 

- Dni mesta Košice: kultúrne – športové – spoločenské akcie, 

- Detská železnica: podujatia rôzneho druhu počas celého roka, 

- cintorín Rozália: kontroly VP, parkovania, zabezpečenie vozidiel proti vykrádaniu, 

- areál Jahodná: športové podujatia: automobilové preteky, cross motorky, cyklistické preteky,   

- areál Alpínka: športové akcie, Dni mesta Košice, Deň detí a pod., 

- areál Anička - Ryba: športové podujatia, Dni mesta Košice, Deň detí, 

- areál ZOO, priľahlé parkovisko, Deň maskotov, 

- areál Horný a Dolný Bankov: rôzne športové podujatia (automobilové preteky) 

- areál za Jazdiarňou: Double Fest (počas koncertu zistených 47 priestupkov a jedna otrava 

alkoholom), 

- zabezpečovanie verejného poriadku počas vianočných sviatkov, ako aj počas osláv príchodu   

Nového roka v centre mesta. 

 

 

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Sever za obdobie                       

od 01.01.2017 do 31.12.2017 

 

Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 3 891 

 

z toho: 

-priestupky na úseku VZN: 890 

-priestupky na úseku dopravy: 2 559 

-iné priestupky:  442 
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z toho riešených:                                

-v blokovom konaní: 1 777 na sumu: 28 135 € 

-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 303 na sumu: 7 055 € 

-oznámením, správou o výsledku objasňovania, uložením, resp. odložením: 70 

-preventívne,  t.j. „napomenutím“: 1 741.        
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C.  Oblasť prevencie a spolupráce 

 

Aktivity príslušníkov stanice MsP Sever mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov 

 

V rámci prevencie bolo vykonaných deväť prednášok so zameraním na drogovú 

problematiku, prevenciu kriminality, rodinu, trávenie voľného času, nástrahy internetu 

obchodovanie s bielym mäsom a na tému Prejavy extrémizmu. Prednášky sa uskutočnili na 

Gymnáziu Opatovská, ŠZŠ sídliacej na ul. Obrancov mieru a v Detskom domove na Červenom 

brehu. 

 

Poskytli sme súčinnosť Inšpekcii veterinárnej správy pri kontrole nelegálneho predaja 

výrobkov živočíšneho pôvodu na trhovom mieste pri OC BILLA. 

Spolupracovali sme s Mestskou knižnicou pri organizovaní a zabezpečovaní akcií: 

-Noc s H.CH. Andersenom 

-Celé Slovensko číta deťom. 

 Pre súdy, Magistrát mesta Košice a mestské časti sme doručili celkom 603 zásielok.    

Na základe požiadavky Mestských lesov, príslušníci mestskej polície – stanice Sever 

zabezpečovali dohľad nad bezpečnosťou na ceste smerom na trase Čermeľ – Alpínka – Jahodná, 

počas zberu pozostatkov drevín po výrube stromov z roka 2016. 

Spolu s MÚ MČ Sever v rámci mesiaca „bezpečnosti na cestách“ sme v septembri 

v spolupráci s MÚ MČ Sever opäť vykonali besedy na I. stupni ZŠ s tematikou: „Ako sa mám 

správať na cestách ako chodec a cyklista“. Zároveň boli žiakom rozdané rôzne bezpečnostné prvky 

a omaľovanky s dopravnou tematikou.  

Poskytli sme policajtov pre stanicu MsP Stred, ktorá zabezpečovala verejný poriadok 

pri kladení vencov z dôvodu konania pietneho aktu výročia oslobodenia mesta Košice, ako aj pri 

rôznych oslavách, kultúrnych a športových podujatiach, na zabezpečovanie verejného poriadku 

(ďalej už len VP) pri konaní rôznych petičných aktivít občanov a združení. 

 Participovali sme na podujatí Deň polície jednou cyklistickou hliadkou.   

 

D.  Oznámenia – sťažnosti - poďakovania 

 

 V hodnotenom období sme prijímali sťažnosti cez Operačné pracovisko MsP (celkom 

1518), elektronickou poštou, ústne priamo na stanici a písomnou formou realizovanou taktiež 

priamo na stanici (spolu 47). Dotýkali sa tak ako vždy, prevažne dvoch základných oblastí a to: 

1) sťažnosti na prácu polície a správanie sa policajtov pri výkone svojich právomocí, 

2) oblasť verejného poriadku, kde sa sťažnosti dotýkali najmä: 

 

-rušenie nočného pokoja (posledný najvypuklejší problém: bar na ulici Heydukovej a zásobovanie 

predajne ILaS) 

-znečisťovanie verejných priestranstiev  (hlavne osoby bez trvalého domova) 

-oblasť statickej dopravy: a) blokovanie vjazdov,  výjazdov z garáži,  súkromných pozemkov, 

    parkovísk a pod., 

    b) dlhodobo odstavené vozidlá ((vraky) celkom sme zistili a riešili 29 

    ponechaných vozidiel na verejných priestranstvách)), 

    c) zničené dopravné značky a dopravné zariadenia   

    (riešené vždy v spolupráci s referátom dopravy MMK, ako aj 

    s oddelením MÚ MČ Sever), 

    d) úmyselné nerešpektovanie vodorovného dopravného značenia, 

-neoprávnené zásahy do mestskej zelene, 

-chov mačiek v nekontrolovateľne veľkom množstve, 
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-kontrolu hlučnosti a dodržiavanie záverečných hodín v bistre PEPI na ulici Heydukovej, ako aj 

uzatváranie letnej terasy po 18:00 h., 

-na neoprávnené zakladanie divokých skládok, 

-parkovanie motorových vozidiel v protismere (ul. Gerlachovská), 

-v oblasti lokality Račí potok a Kalvária dochádza k napádaniu poštového doručovateľa, ale aj 

občanov svorkou psov, 

-nebezpečné parkovanie v križovatke ulíc Gerlachovská – Cyklistická, 

-vykrádanie rodinných domov v lokalite Havlíčkova a pod. 

 

 Na úseku prešetrovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bolo 

zaevidovaných a prešetrených celkom 55 sťažností. Počet sťažností podaných na činnosť stanice 

Mestskej polície Sever, resp. na jej príslušníkov je 11, z čoho 7 bolo vyhodnotených ako 

neopodstatnené a 4 ako opodstatnené.  

 

Šiestim príslušníkom Stanice Mestskej polície Sever bola udelená  odmena: 

-za dolapenie spreyerov, ktorí postriekali budovu na ulici Hlinkovej 22, 

-za zadržanie dvoch páchateľov, ktorí maľovali most cez rieku Hornád žltou farbou, 

-za dolapenie dvoch lepičov plagátov. 

  

E.  Oblasť vzdelávania a výcviku 

 

V zmysle harmonogramu práce MsP Košice sme okrem plnenia riadnych úloh od 

01.01.2017 do 31.12.2017 realizovali aj: 

  

▪ preškolenie:  

-z VZN č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Košice; 

-nesplnenie povinnosti správcu budovy odpratávať sneh a ľad zo striech budov; 

-vtáčia chrípka, usmernenie v prípade nájdenia, resp. nahlásenia kadáveru; 

-parkovanie motorových vozidiel na chodníku v prípade, ak chodník je ošetrený DZ 

C 13, usmernenie; 

-používanie informačného systému a povinnosť zachovávať mlčanlivosť, pokyn; 

-požívanie alkoholu maloletými a mladistvými osobami; 

-prijímanie osobne podaných sťažnosti a potvrdenie o prijatí sťažnosti, pokyn; 

-zo smernice 2/2017, ktorou sa upravuje výkon služby niektorých zamestnancov 

a príslušníkov mestskej polície v Košiciach; 

-trestný čin poškodzovanie cudzej veci podľa § 246 T. z. (spreyerstvo), pokyn; 

-vybavovanie oznámení o spáchaní priestupku, usmernenie; 

 -z niektorých ustanovení zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch so zameraním 

   sa na priestupky, ktoré prejednávajú príslušníci MsP; 

  -zo smerníc zameraných na bezpečnú manipuláciu so zbraňami a strelivom; 

  -k informačnému systému HELIOS. 

 

▪ absolvovanie: -cvičné ostré streľby; 

   -fyzické previerky; 

   -vedomostné previerky; 

   -pravidelné zdravotné prehliadky.  

 

 

  

                                                               


