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Správa o činnosti Stanice MsP Sever a o stave verejného poriadku za obdobie
od 01.01.2018 do 31.12.2018
V zmysle Plánu hlavných úloh MsP Košice predkladám správu o jej činnosti, ako aj o stave
verejného poriadku za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Za hodnotené obdobie Stanica MsP
Sever ako poriadkový útvar 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 a podnety od fyzických a právnických osôb, vykonávali dohľad
nad majetkom občanov a majetkom mesta, dohliadali na verejný poriadok a čistotu, kontrolovali
statickú dopravu ako aj dodržiavanie VZN mesta Košice a jeho jednotlivých mestských častí, ktoré
má vo svojej pôsobnosti.
A. Oblasť riadiaca a kontrolná
Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo celkom pätnásť príslušníkov
Stanice MsP Sever, vrátane jej veliteľa. Vlastná činnosť Stanice MsP Sever sa vyhodnocovala raz
mesačne na pravidelných pracovných poradách. Vyhodnocovalo sa plnenie jednotlivých úloh, ako
aj dosiahnuté výsledky jednotlivých príslušníkov stanice a výsledky Stanice MsP Sever ako celku.
Na januárovej pracovnej porade bola vyhodnotená celková činnosť Stanice Sever za obdobie
január až december 2018.
Kontrolná činnosť zameraná na priamy výkon služby sa vykonávala na základe nariadenia
vedenia MsP Košice. Za hodnotené obdobie vykonal veliteľ stanice MsP Sever spolu s veliteľmi
z iných staníc MsP Košice niekoľko kontrol, ktoré boli zamerané na činnosť hliadok v teréne,
činnosť koordinátorov na jednotlivých staniciach a na vedenie príslušných evidencií. Všetky
vážnejšie pochybenia a nedostatky boli prejednané s vedením MsP Košice a následne na
pracovných poradách, ktorých sa zúčastňujú všetci príslušníci stanice MsP Sever.
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B. Oblasť priameho výkonu služby
Do územného obvodu stanice MsP Sever patria okrem MČ Sever, aj MČ Džungľa a MČ
Kavečany. Rozlohou sa jedná o najväčšie územie v rámci jednotlivých staníc MsP Košice. Len pre
porovnanie: MČ Sever 55,0 km2, MČ Kavečany 10,0 km2 a MČ Džungľa 0,5 km2, čo je spolu 65,5
km2. Oproti druhej najväčšej stanici, ktorou ja Stanica MsP Juh, je to raz toľko (33,0 km2).
V hodnotenom období sa činnosť Stanice MsP Sever, tak ako po iné roky, riadila Plánom
hlavných úloh MsP Košice na rok 2018 a Zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii čo znamená, že
pozornosť hliadok bola zameraná hlavne na verejný poriadok a čistotu. Vykonávali sme dohľad
nad majetkom občanov a majetkom mesta pred poškodením alebo odcudzením, kontrolovali sme
statickú dopravu a dodržiavanie VZN mesta a mestských častí. Počas celého hodnoteného obdobia
sme vykonávali kontroly v parkoch, na detských ihriskách, v prímestských rekreačných zónach,
v blízkosti školských zariadení, so zameraním sa na ich nedovolené znečisťovanie psami,
mládežou a rôznymi asociálnymi skupinami tráviacimi tu svoj voľný čas. V rámci hliadkovej
činnosti sme svoju pozornosť zameriavali aj na ochranu občanov pred vreckármi, lúpežnými
prepadmi a vykrádaniami áut na parkoviskách. V rámci prevencie hliadky pravidelne obchádzali
miesta možného výskytu bezdomovcov, ako aj miesta, kde sa sociálne odlúčení občania snažili
usadiť natrvalo.
V spolupráci s MÚ MČ Sever sme tak, ako aj za predchádzajúce roky vykonávali
kontroly, ktorých 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, trhovísk a rôznych iných. V zimných mesiacoch január
a začiatkom mesiaca február 2018 sme kontrolovali a upozorňovali právnické subjekty, ktoré
nemali očistené priľahlé komunikácie, aby zjednali nápravu. Samotná 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. Vnútro-sídliskové chodníky
a chodníky, ktoré sú priľahlé k nehnuteľnostiam súkromných osôb, boli väčšinou vyčistené.
Cestné komunikácie, ktoré mala podľa organizačného opatrenia pre zabezpečenie zimnej údržby
miestnych komunikácií a chodníkov udržiavať v zjazdnosti a schodnosti firma Kosit, boli vo
veľkej miere čistené ako posledné. Horšie to už bolo v závere roka, kedy už odpadla povinnosť
občanom odpratávať sneh z verejných komunikácii priľahlých k nehnuteľnosti vlastníkov im,
nakoľko sa o ne už má zo zákona postarať mesto, resp. obec.
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. Táto činnosť má veľmi pozitívny ohlas ako u zamestnancov
DPMK (vodičov), tak aj u samotných cestujúcich.
V rámci prevencie hliadky pravidelne obchádzali miesta, ako už bolo vyššie spomínané,
možného výskytu bezdomovcov, ako aj miesta, kde sa zdržiavajú, resp. kde sa sociálne odlúčení
občania snažili a snažia usadiť natrvalo. Najväčší problém ale máme s asociálmi trvale
navštevujúcimi priestor pred OC BILLA a jej priľahlého trhoviska. Sú to naše tzv. „trvalky“, ktoré
znepríjemňujú pokojný život tu bývajúcim občanom. Za to, že sa tu trvalo zdržiavajú, môžu aj
samotní občania, nakoľko ich podporujú nielen tým, že im poskytujú potraviny, ale podporujú ich
aj finančne a oni takto ľahko získané financie s radosťou premieňajú okamžite na alkohol.
Pravidelne potom zanechávajú po sebe špinu, pod vplyvom omamných látok vyvolávajú
konfliktné situácie a hygienu vykonávajú bez problémov priamo pri nákupných košíkoch.
V spolupráci s MÚ MČ Sever ako aj zástupcami SMsZ sme pokračovali vo vykonávaní
kontrol, ktorých hlavným cieľom bola hlavne čistota v mestskej časti, ako aj neustála
a neutíchajúca postupná devastácia zelene nedovoleným parkovaním. Svoju pozornosť pri týchto
kontrolách sme zameriavali taktiež na kontajneroviská a ich blízke okolie, kde ako najčastejším
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problémom je vykladanie nadrozmerného odpadu k smetným nádobám, ktoré nie sú na tento účel
určené. Likvidáciu takto uloženého odpadu nakoniec aj tak vo väčšine prípadov vykonáva mestská
časť so svojimi pracovníkmi na vlastné náklady.
Oblasť statickej dopravy zahŕňa v sebe hlavne nedovolené parkovanie na miestach, ktoré
nie sú na to určené, porušovanie zákazových dopravných značiek a zariadení, parkovanie na zeleni
ako aj kontrola plateného parkovania. V územnom obvode Stanice MsP Sever sa jedná vlastne iba
o jedno (kontroverzné) platené parkovisko, ktoré sa nachádza pred OC Merkúr. Naďalej sme
pokračovali v preventívnych kontrolách, ktorých cieľom bolo obmedzenie pohybu chodcov po
cyklistickom chodníku smerom na Alpínku. Aktívne sme sa podieľali na riešení dopravného
značenia v našom územnom obvode, kde sme neustále upozorňovali na zničené, poškodené
dopravné značenie a na nefunkčné dopravné zariadenia (rôzne zabudnuté zábrany, nefunkčné
semafory a pod.).
Veľmi aktívne sme sa venovali dopravnému značeniu na obnovených uliciach pri
rekonštrukcii električkových tratí na uliciach Komenského, Němcovej a ulíc v ich blízkosti. Na
Národnej triede pri OC BILLA sme docielili osadenie DZ II 7a Zastávka autobusu z dôvodu
neustáleho parkovania už pomaly priamo na zastávke MHD. Pred vchodom do zásobovacieho
dvora OC sme toto značenie v treťom kvartáli ešte doplnili o vodorovné dopravné značenie V 12b
žltá súvislá čiara, ktoré má za účel zabráneniu parkovania motorovým vozidlám v tomto priestore.
Mimo plnenia si základných povinností v priamom výkone služby sme sporadicky
vykonávali akcie, ktoré už tradične rozdeľujeme do troch hlavných skupín, ktorými sú:
1) Zabezpečovanie priechodov pre chodcov, jedná sa o ranné nástupy detí do škôl (133 x)
2) Zabezpečovanie preventívno-bezpečnostných akcií, (ktorých bolo celkom 114) so
zameraním na oblasť problematiky psov, fajčiarov, čiernych skládok, činnosť
sprejerov, 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, ktorých bolo spolu 31 (rôzne kultúrne a športové podujatia, zabezpečovanie
verejného poriadku počas konania osláv pri rôznych príležitostiach s väčším, alebo
menším významom)
Za všetky spomenieme len niektoré:
- zabezpečovanie verejného poriadku počas konania 95. ročníka MMM,
- Amfiteáter: letné kino, rockové koncerty, rôzne kultúrne podujatia,
- futbalový štadión Lokomotívy: športové a kultúrne podujatia, z ktorých najvýznamnejšie bolo
nielen na naše pomery ale aj na pomery mesta Blahorečenie Anny Kolesárovej, ktorého sa podľa
vyjadrenia usporiadateľov zúčastnilo cca 30 000 ľudí
- Kalvária: Krížová cesta,
- Košický jarmok na Severe,
- Dni mesta Košice: kultúrne – športové – spoločenské akcie,
- Občianske združenie Detská železnica Košice: podujatia rôzneho druhu počas celého roka,
- cintorín Rozália: kontroly VP, parkovania, zabezpečenie vozidiel proti vykrádaniu,
- areál Alpínka a Jahodná: športové podujatia, automobilové preteky, cross motorky, cyklistické
preteky, beh Severská 10, Horský ultramaratón, Rally Košice a množstvo iných podujatí,
- zabezpečovanie VP počas osláv MDD v rôznych lokalitách mesta,
- areál Alpínka a Anička: športové podujatia, Dni mesta Košice, Deň detí, Otváranie – uzamykanie
vody a pod.,
- areál ZOO, priľahlé parkovisko, Deň maskotov, Krst tučniakov,
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- Horný Bankov a Dolný Bankov: rôzne športové podujatia, automobilové preteky, MTB Maratón,
Aktívny život a pod.,
- oslavy SNP na Alpínke,
- zabezpečovanie VP počas konania športovej akcie Kavečanský maratón,
- 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 01.01.2018 do 31.12.2018
Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 3 812
z toho:
-priestupky na úseku všeobecne záväzných nariadení: 798
-priestupky na úseku dopravy: 2 514
-iné priestupky: 500

z toho riešených:
-v blokovom konaní: 1 711 na sumu: 25 890 €
-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 220 na sumu: 5 730 €
-oznámením, správou o výsledku objasňovania, uložením, resp. odložením: 104
-preventívne, t.j. „napomenutím“: 1 777.
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C. Oblasť prevencie a spolupráce
Aktivity príslušníkov stanice MsP Sever mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov
Prevencia:
a) V rámci prevencie bolo vykonaných päť prednášok so zameraním na dopravnú výchovu,
prevenciu kriminality a základné úlohy mestskej polície. Jedna prednáška bola vykonaná na ZŠ
Krosnianska pre I. stupeň a ostatné štyri prednášky sa uskutočnili v spolupráci s MÚ MČ Sever
v rámci mesiaca „bezpečnosti na cestách“ v mesiaci septembri tiež na I. stupni. Nosnou tematikou
bolo, „Ako sa mám správať na cestách ako chodec a cyklista“. Zároveň boli žiakom pri týchto
besedách rozdané rôzne bezpečnostné prvky a omaľovanky s dopravnou tematikou. Na ŠZŠ
sídliacej na ul. Odborárska bola vykonaná prednáška na tému Obchodovanie s ľuďmi.
b) Spolupracovali sme s Mestskou knižnicou pri organizovaní a zabezpečovaní akcií, ktoré
niesli názvy: -Noc s Hansom Christianom Andersenom,
-Celé Slovensko číta deťom.
c) 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.
d) Pre súdy, Magistrát mesta Košice a mestské časti sme doručili celkom 744 zásielok.
e) Participovali sme na podujatí Deň polície jednou cyklistickou hliadkou.
f) Na základe požiadavky „Občianskeho združenia Detská železnica“ sme zorganizovali
v areáli Alpínky „Cyklus prezentácie práce mestskej polície“.
g) Na základe požiadavky z MMK Košice, referátu CO, BOZP a PO sme participovali na
tzv. „Didaktických hrách“, ktoré boli organizované na ZŠ Tomášikova už spomínaným referátom.
Spolupráca:
Pri každodennej činnosti príslušníkov mestskej polície dochádza prirodzene k spolupráci
nielen s občanmi, ale aj s ostatnými bezpečnostnými a záchranárskymi zložkami pôsobiacimi
v meste Košice, ako aj s rôznymi útvarmi úradov štátnej správy, samosprávy či rôznych
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organizácií. Samozrejme, najčastejšie sa stretávame s príslušníkmi Policajného zboru, ktorému
sme aj za uplynulé hodnotené obdobie roka 2018 odovzdali niekoľko prípadov, ktoré nespadajú do
kompetencií riešenia mestskej polície.
Z tejto spolupráce stoja za zmienku aspoň niektoré:
a) pri rutinných kontrolách asociálov boli tri osoby obmedzené na osobnej slobode z dôvodu, že
bolo po nich vyhlásené pátranie,
b) na základe poznatkov príslušníkov mestskej polície bola stotožnená mŕtvola nájdená v kanáli na
ulici Vodárenskej,
c) obmedzenie osobnej slobody:
- maloletej osobe, ktorá bez dovolenia opustila priestory Krízového centra na ulici
Adlerovej 4 a bolo po nej vyhlásené hľadanie,
- osobe, ktorá bola prichytená priamo pri vykrádaní osobného motorového vozidla,
- dvom osobám, priamo prichyteným pri požívaní omamnej látky (marihuana) v Parku
mládeže,
- osobe tesne po krádeži, pri úteku z OC BILLA.
Z ostatnej spolupráce spomenieme:
a) v úzkej spolupráci s MMK sa nám podarilo dať do poriadku dopravné značenie (vodorovné a aj
zvislé) na ulici Národná trieda smerom od križovatky s Hlinkovou ku križovatke s Kostolianskou,
b) na základe oznamu občianky sme našli na Kalvárii v kontajneri vyhádzané včely aj s plastmi,
ktoré sme odstránili za pomoci privolaného včelára,
c) po upozornení pracovníkom SMsZ na neustále ničenie zelene motorovými vozidlami pri
zariadení Bungalov, ktorá je v správe majetku mesta, bolo spracované oznámenie o nedodržaní
niektorých ustanovení predmetnej zmluvy, ktoré ukladá za povinnosť prenajímateľovi vybudovať
parkovisko; oznámenie bolo zaslané na MMK,
d) stretnutie s občanmi, zástupcami MÚ MČ Sever z dôvodu riešenia asociálov zdržiavajúcich sa
na území trhoviska zriadeného pri OC BILLA,
e) riešenie parkovania, zásobovania pri OC MERKÚR s majiteľom.
D. Oznámenia – sťažnosti - poďakovania
V hodnotenom období sme prijímali oznámenia, sťažnosti cez Operačné pracovisko MsP,
elektronickou poštou, ústne, priamo na stanici a písomnou formou realizovanou taktiež priamo na
stanici. 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 na:
- rušenie nočného pokoja,
- znečisťovanie verejných priestranstiev (hlavne osoby bez trvalého domova)
- oblasť statickej dopravy: a) blokovanie vjazdov, výjazdov z garáží, súkromných pozemkov,
parkovísk a pod.,
b) dlhodobo odstavené vozidlá, tzv. vraky; celkom sme zistili a riešili
20 takto ponechaných vozidiel, čo je o 9 menej ako v roku 2017),
c) zničené dopravné značky a dopravné zariadenia (riešené vždy
v spolupráci s referátom dopravy MMK, ako aj v spolupráci s MÚ MČ Sever),
d) úmyselné nerešpektovanie vodorovného dopravného značenia,
- neoprávnené zásahy do mestskej zelene,
- neoprávnené zakladanie divokých skládok,
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- napádanie občanov ale aj psov v lokalite oddychovej zóny Anička diviakmi.
Na úseku prešetrovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bolo
zaevidovaných na mestskej polícii celkom 28 sťažností. Z tohto počtu bolo prešetrených 27
a jedna sťažnosť prešla do roka 2019. Počet sťažností podaných na činnosť stanice Mestskej
polície Sever, resp. na jej príslušníkov boli dve, čo je oproti roku 2017 pokles o 9 sťažností.
Obidve tieto sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
Šiestim príslušníkom Stanice Mestskej polície Sever bola udelená odmena za dolapenie
sprejerov, ktorí postriekali zastávku MHD na ulici Hlinkovej, zadržanie páchateľa krádeže v OC
BILLA, zadržanie maloletej hľadanej osoby, ktorá ušla z Krízového centra na ulici Adlerovej 4
a za nezištnú pomoc bezradnej vodičke, ktorej vypovedalo službu OMV.
E. Oblasť vzdelávania a výcviku
V zmysle harmonogramu práce MsP Košice sme okrem plnenia riadnych úloh od
01.01.2018 do 31.12.2018 realizovali aj:
▪ preškolenie:
- podmienky nosenia služobnej zbrane na strelnicu;
- nesplnenie povinnosti správcu budovy odpratávať sneh a ľad zo striech budov;
- riešenie dopravných priestupkov neuposlúchnutím DZ IP 27a a IP 27b;
- dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov;
- periodické oboznámenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov na
zaistenie BOZP;
- VZN č. 78/2006 o čistote a verejnom poriadku, § 7 obmedzenie používania
pyrotechnických výrobkov;
- zo smerníc zameraných na bezpečnú manipuláciu so zbraňami a strelivom;
- k informačnému systému HELIOS.
▪ absolvovanie:

- cvičné ostré streľby;
- strelecké previerky;
- fyzické previerky;
- vedomostné previerky;
- pravidelné zdravotné prehliadky.

Prílohy:
1) Štatistický prehľad o činnosti Mestskej polície Košice za rok 2018
2) Štatistický prehľad preventívnej činnosti –prednášky, besedy
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