INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE
SEREĎ ZA ROK 2016
V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s ustanovením
zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám
„Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2016“.
Organizácia a systém práce útvaru MsP :
Činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní vecí
verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, ako i rozhodnutí
primátora mesta, vychádza zo zákona NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o obecnej polícii).
Organizácia a systém práce mestskej polície boli počas celého hodnoteného obdobia vykonávané
v súlade so zákonom o obecnej polícii, ako i inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície. V zmysle schválenej organizačnej štruktúry
zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície 26 zamestnancov z toho:
 Výkon služby 15-16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka),
z toho: hliadková služba – 10 príslušníkov MsP,
operačná služba – 4 príslušníci MsP,
 Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa,
 Administratívny referát - 1 zamestnankyňa,
 Chránená dielňa - 8 pracovníkov ZŤP.
Od roku 2013 bola na materskej dovolenke jedna policajtka, pričom ku dňu 5.6.2016
ohlásila nástup do zamestnania. Po dohode oboch strán bolo dohodnuté, že na svoje pôvodné miesto
príslušníka MsP nenastúpi, ale prejde na oddelenie životného prostredia MsÚ na pozíciu referenta.
K 1.9.2016 bol preradený na pozíciu referenta odd. výstavby MsÚ ďalší policajt, z dôvodu poklesu
stavu príslušníkov MsP bol ku dňu 15.9.2016 prijatý nový člen MsP a tým došlo k stabilizácii
personálneho stavu príslušníkov. V čase od 19.9.2016 do 15.12.2016 novoprijatý člen MsP absolval
povinné trojmesačné denné školenie v Nitre potrebné k výkonu povolania MsP, v tomto čase nebol
zaradený do priameho výkonu služby.
V mesiaci január podal náčelník MsP JUDr. Mizerík žiadosť o rozviazanie pracovného
pomeru dohodou, ktorá mu bola schválená a svoju činnosť náčelníka ukončil 31.3.2016. Od
1.4.2016 do 30.6.2016 bol vykonávaním funkcie náčelníka poverený zástupca náčelníka Mgr. Peter
Sokol.
Na základe toho primátor vyhlásil nové výberové konanie na pozíciu náčelníka, z ktorého bol
nakoniec vybraný Mgr. Ladislav Fabo s nástupom od 1.7.2016. Od nástupu nového náčelníka, boli
určené hlavné priority práce MsP, najmä: vytvoriť funkčný algoritmus hliadkovej činnosti a to
hlavne v problémových lokalitách mesta /násyp, “betlhém”, ul. Cukrovarská a pod./, zvýšiť
objektívnejší pocit bezpečia občana a zároveň tým zvýšiť dôveru občana smerom k MsP a taktiež
zintenzívniť vzájomnú spoluprácu s Policajným Zborom SR. Po zavedení pravidelných inštruktáží
policajtov ohľadne bezpečnostnej situácie v meste Sereď sa v druhom polroku 2016 dostavili
výsledky, ktoré vo výraznej miere prispeli k upevneniu pozície MsP ako neoddeliteľnej súčasti v
rámci bezpečnostných zložiek v meste. V súčinnosti so štátnou políciou sa podarilo objasniť krádež

workautových kociek z ihriska, krádež skútra z vchodu činžiaku na ul. Cukrovarská č.145/3, kedy
bol skúter vrátený majiteľovi, taktiež bol objasnený skutok “onanistu” z mestského cintorína v
trestnom konaní a mnoho ďalších skutkov, na objasnení ktorých sa podieľala MsP či už relavantnou
informáciou, ktorá viedla k objasneniu skutku alebo bol priamo na mieste činu zadržaný páchateľ
trestného činu alebo priestupku.
Plnenie úloh ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a
kontrolované. V priebehu roka 2016 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho výkonu
služby nasledovné školenia a odborné výcviky:






právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť MsP,
zákon o obecnej polícii, priestupky a iné správne delikty, dohľad nad dodržiavaním
nariadení mesta, VZN mesta Sereď, nariadenia náčelníka MsP Sereď, vyhotovovanie
spisových materiálov, kontrola požívania alkoholických nápojov,
strelecká príprava,
zdravotnícke školenie k 1. pomoci.

V súčasnej dobe mestská polícia disponuje technickými zariadeniami, ktoré umožňujú kompletný
prehľad o pohybe a činnosti hliadky, a to prostredníctvom:




zariadenia na záznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov uskutočnených
pevnou linkou,
GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu vozidiel, pešej hliadky a
cyklohliadky,
kamerového systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta v počte 38
kamier otočných, 38 statických (z toho spravujeme aj 5 kamier ZŠ J. A. Komenského a 3
statické kamery na ul. Spádová). Ku koncu roka 2016 sa obyvatelia bytových domov na
Komesnkého ul. a Cukrovarskej ul. č. 145 rozhodli, že v rámci svojho fondu opráv zakúpia
kamerový system, ktorý napoja na Mestskú políciu, ktorá bude môcť kamery využívať vo
verejnom záujme. Touto cestou boli do systému pripojené 2 kamery, ktoré monitorujú
verejné priestranstvá vo vnútrobloku Komenského ul. a priestor za blokom č. 145 na
Cukrovarskej ul.

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície (16 policajtov) pri
zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 3049 hod. práce nadčas, čo
predstavuje v priemere 15,88 hod. na jedného príslušníka mestskej polície za mesiac. Nadčasové
hodiny vznikali hlavne v dôsledku zabezpečovania výkonu služby za policajtov čerpajúcich
dovolenky a v druhom polroku aj za chýbajúceho policajta, ktorý absolvoval trojmesačnú odbornú
prípravu.
V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2016 najazdili na dvoch služobných
vozidlách celkom 58540 km, čo v priermere na 12 hodinovú službu vychádza 80,19 km.
O činnosti mestskej polície mali občania mesta možnosť oboznámiť sa s jednotlivými
udalosťami, ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila prostredníctvom „Seredských
noviniek“, internetových novín „Seredonline“, regionálnej televízie RTV Krea, kde bolo od
1.7.2016 odvysielaných 29 príspevkov prezentujúcich činnosť MsP v Seredi, facebookovej stránky
MsP,
ako
aj
na
webovej
stránke
www.msp.sered.sk.

Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie
Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi (ďalej len „oddelenie prevencie“) je
vykonávaná v súlade s Pracovným poriadkom Mestskej polície v Seredi (zo dňa 25.4.2014).
V sledovanom období výkon prevencie na oddelení prevencie zabezpečoval jeden zamestnanec
oddelenia kriminálnej prevencie. Pri realizácii aktivít vyžadujúcich spoluprácu viacerých osôb, boli
do výkonu prevencie aktívne zapojení zamestnanci MsP Sereď (náčelník MsP, zástupca náčelníka
MsP, administratívna pracovníčka, niektorí členovia hliadky), prípadne boli oslovení dobrovoľníci
(podľa cieľovej skupiny to boli žiaci ZŠ z vyšších ročníkov, študenti SŠ a VŠ).
Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď boli realizované na základe ponuky
preventívnych aktivít a programov na školský rok 2015/2016 a 2016/2017 (prehľad realizovaných
preventívnych aktivít ukazuje tab. č. 1). Realizácia preventívnych aktivít podliehala dohode so
školským zariadením resp. subjektom, ktorý o realizáciu konkrétnej aktivity prejavil záujem.

Tabuľka č.1
Ponuka pre

ZŠ – 1., 2.
ročník

Univerzálna sociálna
prevencia – komplexnejšie
programy s viachodinovou
dotáciou

ZŠ
SŠ

Dopravná výchova

MŠ
ZŠ – 1.
stupeň

Univerzálna sociálna prevencia –
celoročné programy

MŠ

Ponuka preventívnych aktivít a programov a prehľad ich realizácie v školských zariadeniach
Okruh

Názov preventívneho programu

Univerzálna sociálna
prevencia –
jednohodinová časová
dotácia

ponuku

Počet
hodín

MŠ Komenského, blok A – 1. trieda
MŠ Murgašova – 1 trieda (program
ukončený po 11. lekciách)
MŠ Komenského blok B – 1 trieda
MŠ D. Štúra – 1 trieda
ZŠ J. A. Komenského – 3 triedy
MŠ Komenského blok B – 2 triedy
MŠ Podzámska – 1 trieda
ZŠ J. A. Komenského – 6 tried
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho – 5 tried

25
8

25
23

13
8
21
55
29
65
59

23
22
62
36
25
117
74

MŠ Komenského – blok B
MŠ Komenského – blok A
MŠ Pažitná
MŠ Podzámska
MŠ D. Štúra
MŠ Murgašova
MŠ Cukrovarská
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. A. Komenského Sereď – 1 trieda
ZŠ J. Fándlyho Sereď – 2 triedy
ŠZŠ Fándlyho Sereď – vš. Triedy
ZŠ Vlčkovce – 1 trieda
ZŠ Kľačany – 5 tried
ZŠ J. A. Komenského Sereď– 3 triedy
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď – 2
trieda
ŠZŠ Komenského Sereď – vš. triedy

4
3
1
1
3
2
1
6
12
7
11
2
1
3
5
4

67
58
19
19
57
41
20
100
205
18
34
15
18
54
50
23

2

15

Riešenie konfliktov
Kamaráta nehodnotím

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
ZŠ J. Fándlyho Sereď
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

1
1
1

21
19
18

Násilie v mojom živote
Hranice mojej tolerancie

Gymnázium V. Mihálika Sereď
ZŠ J. A. Komenského Sereď

3
1

54
12

Srdce na dlani
Výchovno-preventívny program
rozvoja multikulturálnej tolerancie
proti násiliu v školských
kolektívoch akreditovaný MŠ SR.

Zippyho kamaráti
Výchovno-preventívny program na
posilnenie emočného zdravia detí
akreditovaný MŠ SR. V 24 lekciách
učí deti sociálnym zručnostiam,
empatii, schopnosti zvládať emócie
a riešiť konflikty.

Priprav sa na cestu
(etapová hra)

Prevencia

intolerancie

(nešpecifická)

Prevencia

šikanovania

(špecifická)

Zvládanie hnevu
Hnev a jeho zvládanie

Edukačné zariadenia, ktoré na
reflektovali a požiadali o realizáciu

Počet
účastníkov

Emočný,
sociálny,
komunikačný tréning

ŠZŠ Komenského Sereď – vš. triedy

3

31

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
ZŠ J. A. Komenského Sereď

1
3

20
52

Netolerancia

Gymnázium V. Mihálika Sereď

2

53

Môj ostrov – môj priestor
Šikana
Šikana – môj názor
Pozriem a vidím
Iný,
divný,
normálny,
originálny

ZŠ J. A. Komenského Sereď
ŠZŠ Sereď
Gymnázium V. Mihálika Sereď
ZŠ Komenského Sereď
ZŠ Komenského Sereď

6
3
2
3
4

99
17
42
62
62

Bezpečné návyky (doma, na

ZŠ J. A. Komenského Sereď

2

36

ŠZŠ Sereď – vš. Triedy

3

24

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

2

19

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

1

21

Gymnázium V. Mihálika Sereď – 2
triedy
Obchodná akadémia Sereď
Gymnázium V. Mihálika Sereď
ZŠ J. A. Komenského Sereď
ZŠ J. Fándlyho Sereď
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
Gymnázium V. Mihálika Sereď
ŠZŠ Sereď
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
ZŠ J. Fándlyho Sereď
Gymnázium V. Mihálika Sereď

1

14

1
2
1
3
4
3
2
4
3
2

15
37
10
47
41
48
20
46
68
39

Nelátkové závislosti

ZŠ J. A. Komenského Sereď

3

53

Závislosť od internetu

ZŠ J. A. Komenského Sereď

1

20

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
ZŠ J. A. Komenského Sereď

4
3

56
60

ZŠ J. A. Komenského Sereď

2

41

ZŠ J. A. Komenského Sereď
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
ZŠ J. Fándlyho Sereď
Gymnázium V. Mihálika Sereď

1
1
2
1
2

18
22
44
17
28

Kyberšikana – slová, ktoré
zraňujú
Šikana z pohľadu práva
a profilu páchateľa

Obchodná akademia Sereď

2

52

Gymnázium V. Mihálika Sereď

3

47

Zákon myslí aj na nás.

ZŠ J. A. Komenského Sereď

1

18

MDD
bezpečnostných
a záchranných zložiek

23 edukačných zariadení zo Serede a
okolia

1

cca
1000

agresívne

Agresivita,
správanie

Viktimačná prevencia a bezpečnostné
návyky

ZŠ
SŠ

Protidrogová prevencia a prevencia závislosti
Prevencia rizík spojených s používaním PC
a komunikačných technológií
Prevencia
kriminality
Iné
aktivity
MsP
Sereď

MŠ
ZŠ
SŠ

ulici, v hromadnej doprave)

Bezpečne v lete
s neznámymi

Kontakt
osobami
Bezpečne

na

bicykli

(autoškola pre cyklistov)

Obchodovanie s ľuďmi

Alkohol

a jeho

riziká

(interaktívna dielňa)

Fajčenie

a jeho

riziká

(interaktívna dielňa)

Drogová závislosť a jej
riziká (interaktívna dielňa)

Internet/počítač
sluha, zlý pán

dobrý

Na druhej strane (osobné
údaje na internete) – sociálny
experiment

Internetové priateľstvá
Kyberšikana
Kyberšikana: Ja obeť.

ZŠ

Futbalový turnaj mladších
žiakov
Letný tábor MsP

Pedagogický

zbor
SŠ

ZŠ,

MiŠ – Minimalizace šikany

4 tímy: ZŠ J. Fándlyho Sereď, ZŠ J. A.
Komenského Sereď, CVČ pri ZŠ J. A.
Komenského Sereď, CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Sereď
Letný tábor bol realizovaný v 2 turnusoch
(18.7.-22.7.2016 a 25.7.-29.7.16), v každom bolo
zaradených 30 detí.
8 školských zariadení sa zúčastnilo úvodného
seminára MiŠ

1

42

2

60

1

18

V roku 2016 oddelenie prevencie criminality pokračovalo v realizácii sociálno-výchovných
programov, ktoré sú odporúčané (akreditované) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky ako programy rozvoja zručností detí v primárnom a predprimárnom
vzdelávaní. Pokračovali sme v realizácii výchovno-preventívneho programu Srdce na dlani v MŠ
a ZŠ. O tento program prejavili záujem 4 materské školy a jedna základná škola. Program bol
realizovaný v triedach predškolákov v celkovom počte 93 detí a v druhom ročníku jednej základnej
školy v celkovom počte 62 žiakov. V priebehu roka 2016 bolo zrealizovaných 75 stretnutí s deťmi,
v jednom predškolskom zariadení bol po vzájomnej dohode program ukončený predčasne.
O realizáciu novozaradeného programu rozvoja sociálnych zručností detí realizovaného pod
názvom Zippyho kamaráti bol zo strany školských zariadení veľký záujem. V sledovanom období
sa ho zúčastňovalo 242 detí (181 prvákov navštevujúcich ZŠ J. A. Komenského v Seredi a ŠKD pri
ZŠ J. Fándlyho v Seredi a 61 detí v predškolskom veku) a bolo zrealizovaných 208 stretnutí s deťmi
(tab. č. 1).
Pri výkone preventívnej činnosti sme zostali v línii koncepcie prevencie, ktorou sa tiahnu tematické
okruhy univerzálnej sociálnej prevencie (programy s viachodinovou časovou dotáciou a tematicky
orientované aktivity s jednohodinovou časovou dotáciou), dopravnej výchovy, viktimačnej
prevencie a bezpečnostných návykov, protidrogovej prevencie a prevencie závislosti, prevencie
rizík spojených s používaním PC a telekomunikačných technológií a prevencie kriminality. (tab. č.
1). V roku 2016 bolo v rámci školských preventívnych programov zrealizovaných celkovo 162
stretnutí s cieľovými skupinami, na ktorých sa zúčastnilo 2336 detí v predškolskom veku, žiakov
základných škôl a študentov stredných škôl (tab. č. 1, tab. č. 2).
V oblasti dopravnej výchovy sme sa zamerali predovšetkým na živé učenie vo forme etapovej hry
s plnením jednoduchých úloh z oblasti bezpečného pohybu po cestných komunikáciách. Súbor úloh
etapovej hry bol vypracovaný s ohľadom na vekovú skupinu detí. U detí v predškolskom veku,
prvákov a druhákov sme úlohy prispôsobovali správaniu sa detí v roly chodca, u detí v treťom
a štvrtom ročníku sme súbor úloh prispôsobovali tak, aby sa vcítili do roly cyklistu. Počas roka
2016 sa dopravnej výchovy formou etapovej hry Priprav sa na cestu zúčastnilo 33 tried MŠ a ZŠ
v celkovom počte 586 detí (15 tried detí z MŠ v počte 281 detí, 18 tried žiakov prvého stupňa ZŠ
navštevujúcich ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi v počte 305 žiakov) (tab. č. 1).
Pri realizácii protidrogovej prevencie a prevencie závislosti sme uprednostňovali metódy výkonu,
ktoré kládli dôraz na aktívnu účasť samotných žiakov a študentov. Interaktívne dielne
s protidrogovou tematikou sme pripravili a realizovali v tematických celkoch podľa skupiny
návykových látok. V sledovanom období bolo zrealizovaných 24 interaktívnych dielní, na ktorých
sa zúčastnilo 356 žiakov 2. stupňa ZŠ a stredoškolákov. V roku 2016 bola séria interaktívnych
dielní s protidrogovou tematikou realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR –
v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016, na ktorú sme získali grant
vo výške (4085 €), vďaka čomu môžu byť interaktívne dielne pre žiakov a študentov zaujímavejšie,

keďže z grantu boli zakúpené rôzne edukačné pomôcky (napr. okuliare simulujúce niekoľko
stupňov opitosti a účinok psychoaktívnych látok, model úst fajčiara, model jednoročného množstva
dechtu, magnetická tabuľa riziká pitia alkoholu či analyzér CO v dychu, ktorý dokáže odlíšiť
fajčiarov od nefajčiarov).
Vzhľadom na neustále pretrvávajúcu aktuálnosť problematiky zvyšujúcej sa intolerancie a prejavov
šikanovania medzi žiakmi, sme chceli edukačným zariadeniam ponúknuť možnosť náhľadu
a pomoci praktického riešenia problematiky agresivity detí v školskom prostredí. Preto sme sa
rozhodli o rozšírenie preventívnych aktivít aj na skupinu pedagógov základných a stredných škôl.
V priebehu mesiaca marec 2016 bol realizovaný úvodný seminár MiŠ – minimalizácia šikany, ktorý
je v Českej republike realizovaný s veľkým úspechom už niekoľko rokov. Projekt MiŠ je
komplexným, a vo svojej podstate implementačným programom, v ktorom kvalitné vzdelanie
pedagógov v tematike šikanovania nie je konečným cieľom, ale skôr prostriedkom na dosiahnutie
finálneho cieľa, ktorým sú pozitívne zmeny v praxi škôl. Seminára sa zúčastnilo 18 pedagógov z 8
základných a stredných škôl v meste Sereď a okolí. Realizácia tohto dlhodobého projektu
v školských zariadeniach, ktoré o účasť na ňom prejavili záujem, je jedným z otvorených
projektových zámerov oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície Sereď, ktoré by sme chceli
realizovať bezprostredne po úspešnom získaní grantových prostriedkov.
Pri príležitosti MDD sa Mestská polícia Sereď podieľala na realizácii MDD bezpečnostných
a záchranných zložiek pri vodnej ploche Koleno, na ktorej sa zúčastnili deti nielen zo seredských
materských a základných škôl, ale aj deti z okolitých MŠ a ZŠ v počte cca 1000 detí. V závere
školského roka 2015/2016 Mestská polícia Sereď piatykrát organizovala futbalový turnaj mladších
žiakov o pohár MsP Sereď, na ktorom sa zúčastnili malí futbalisti v 4 futbalových družstvách.
Počas letných prázdnin bol realizovaný denný letný tábor Mestskej polície Sereď (6. ročník), na
ktorom sa v 2 turnusoch zúčastnilo 60 detí z mesta Sereď a okolia.
Podobne ako v minulosti, nový školský rok sme začali pracovným stretnutím s koordinátormi
prevencie základných a stredných škôl v meste Sereď a predstavili novú ponuku preventívnych
programov na školský rok 2016/2017 a jej prioritné osi, na ktoré sa budeme v jednotlivých
mesiacoch zameriavať.
V priebehu mesiaca október 2016 spolupracovalo oddelenie prevencie kriminality na projekte Mať
psa = radosť, ale aj zodpovednosť, ktorého cieľom bolo poskytnúť majiteľom/držiteľom psov
informácie o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov. Informácie pre majiteľov/držiteľov psov sú cieľovej skupine
odovzdávané službukonajúcimi hliadkami MsP.
Tabuľka č. 2

Sumár realizovaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď v roku 2016

Preventívne aktivity podľa tematických oblastí, zamerania
a cieľových skupín
Srdce na dlani – MŠ, ZŠ
Zippyho kamaráti – MŠ, ZŠ
Tematicky zamerané preventívne aktivity
Súťaže
Iné preventívne activity
Letný tábor MsP
Spolu

Počet stretnutí/hodín
75
208
162
1
2
448

Počet účastníkov
155
242
2336
42
1018
60
3853

Štatistická správa činnosti MsP Sereď
( rok 2016 )
Policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 1701 prípadov (priestupky, TČ
a SD). V blokovom konaní uložili policajti 1450 pokút v celkovej výške 24.396,-€. Z uvedeného
počtu boli v 76 prípadoch uložené pokuty na blok na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 2.806,-€
z ktorých bolo uhradených 954,40 €. Nezaplatené pokuty vo výške 1.851,60 € sú ešte v lehote
splatnosti alebo postúpené na vymáhanie prostredníctvom exekútorského úradu.
Prehľad zistených a riešených priestupkov podľa druhu za rok 2016
Druh priestupku

Počet zistených
priestupkov

§47,1,1 zák. 372/1990 Zb.-neuposlúchnutie výzvy VČ

1

§47,1,d) zák. 372/1990 Zb.-znečistenie verej. priestranstva

49

§47,1,ch) zák. 372/1990 Zb. – používanie pyrotechniky

1

§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného kľudu

31

§50 zák. 372/1990 Zb. - proti majetku, krádeže +prečin

48

§49 zák. 372/1990 Zb.- občianské spolunažívanie

14

§24,1,a) zák. 372/1990 Zb.- neoprávnená obchodná činnosť

14

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

30

VZN č.5/14 – o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď + Zákon č.
219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkohol. nápojov ...

32

VZN č.2/09 – Prevádzkový čas

1

VZN č.2/15 – Seredský jarmok

5

VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba

2

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov

46

Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

49

TČ hanobenie miesta posl.odpočinku, prečin krádeže, poškodzovanie
veci, prechovávanie omamných látok

5

§22 zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34; V12b; V12a

394

§22 zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1+B3

106

§22 zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B6

11

§22 zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre kamióny B6+B27a,b; §39,4

5

§22 zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu -jednosmerka B2

105

§22 zák. 372/90 Zb.- zákaz státia DZ B33; V12c

51

§22 zák. 372/90 Zb.- zákaz státia DZ B33; V12c , pre hasičov

17

§22 zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením B33+IP24a

281

§22 zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP - IP16

42

§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16

52

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – státie v križovatke

33

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – bránenie vo výjazde

26

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni

89

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku

75

§22 zák. 372/1990 Zb. - zákaz odbočenia, vpravo, vľavo

11

§22 zák. 372/90 Zb. –prikázaný smer

35

§22 zák. 372/1990 Zb. - parkovanie na prechode pre chodcov

20

§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem.

20

SPOLU:

1701

Spôsob riešenia priestupkov v roku 2016
Dohovorom
Bloková pokuta
Zaslané na Dopravný inšpektorát
Zaslané na správny orgán – obec
Uložené záznamom § 60,3,b
Odložené záznamom § 60,3,a
Oznámené na OOPZ, orgánom činných v TK
V riešení zostáva

počet

Vyjadrenie v %

107
1452
9
9
30
64
6
24

6,32
85,40
0,5
0,5
1,77
3,78
0,31
1,42

Spôsob zistenia priestupkov v roku 2016
Kamerovým systémom bolo zaznamenaných a zdokumentovaných celkom 933 priestupkov,
čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 55 % (viď.graf „spôsob zistenia
priestupkov“). Za tieto priestupky bolo udelených 785 blokových pokút v celkovej sume 12.455,-€.
Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície boli oznamované orgánom príslušným na
ich vybavenie (napr. ODI Galanta, OOPZ, OKP OR PZ Galanta). Orgánom činným v trestnom
konaní bolo na základe ich dožiadania poskytnutých 70 záznamov kamerového systému.
Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 768 vecí, z
ktorých 266 zistili na základe oznamu od občana a 502 vlastnou činnosťou. Za uvedené priestupky
policajti udelili blokové pokuty v celkovej výške 11.941,-€. Priestupcovia u ktorých boli
najčastejšie zistené priestupky sú v rozmedzí veku od 20 do 40 rokov.

Priestupcovia podľa veku

Verejný poriadok (VZN mesta, §47, § 48, § 49, § 50 zák. č. 372/90Zb. a iné zákony)
V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených
a zaevidovaných celkom 328 priestupkov. Na úseku verejného poriadku bolo najviac zaznamenaných prípadov znečisťovania verejného priestranstva (49x), a to odhadzovaním smetí, odhodením
nedopalku cigarety, exkrementami od psov. V 49 prípadoch policajti zistili nedodržiavanie podmienok chovu, venčenia a vodenia psov. Priestupky proti majetku, kde dochádzalo k rôznym krádežiam, poškodeniam na majetku sme zaznamenali 48 krát. V 30 prípadoch boli zistené porušené
podmienky nakladania s odpadmi.
V každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná na odhaľovanie nedostatkov a
závad na majetku a zariadení mesta ako napríklad poškodené dopravné značenie, vysoký trávnatý

porast, potreba opílenia drevín, výtlky na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, prvky
drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stanovištia kontajnerov, chýbajúce
poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie a pod. Prostredníctvom interných oznámení boli na MsÚ o
zistených závadách informovaní príslušní zodpovední pracovníci.
Činnosť a ochrana verejného poriadku nespočíva iba v samotnej štatistike zistených prípadov, ale
väčšia časť činnosti hliadok MsP predstavuje denné kontrolovanie, monitorovanie podozrivých
osôb, objektov.
Mestská polícia zabezpečovala verejnokultúrne akcie ako napr. detský karneval v DK, otvorenie
Múzea holokaustu, Beh zdravia, Oslavy 1.mája, Míľa pre mamu, pietne akty – obete holokaustu,
rybárske preteky, cyklistické preteky, MDD pri Kolene, otvorenie ihriska žihadielko, koncert
Nazareth, box-disco, Seredský hodový jarmok, akcie veteránov, koncert L. Bílej, sviatok vš.svätých
a rôzne dozory parkovísk.
V postriežkovej činnosti sa hliadky zameriavali na odhaľovanie pôvodcov čiernych skládok, kde v
civile a so svojimi súkromnými vozidlami prevažne v okolí zahradkárskych oblastí v rámci
nadčasov kontrolovali dané územia.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1373 prípadov
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom
konaní doriešených 1249 priestupkov. Za uložené blokové pokuty vybrali policajti celkom 20.710,€. Zo zistených priestupkov bol 38 priestupcom vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste v
celkovej výške 1370,-€, pričom z tejto čiatky bolo do dnešného dňa uhradených 644,-€.
Nezaplatené blokové pokuty vo výške 726,-€ budú ako pohľadávky postúpené na exekútorský úrad.
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky
nerešpektovania zákazu zastavenia a zákazu parkovania v zone zákazu státia na Nám. slobody, kde
samozrejme je aj najväčší pohyb osôb a vozidiel. Pri riešení priestupkov policajti prihliadajú a
tolerujú parkovanie v zakázaných zónach určitú dobu, takže riešení vodiči, ak dostanú blokovú
pokutu, parkujú na mieste dlhšiu dobu. Policajti zohľadnujú pri samotnom riešení priestupku
celkovú situáciu, mieru zavinenia, pohnútky osoby a skôr sa prikláňajú k nižšej sadzbe pokuty.

Ďaľšími najčastejšími priestupkami boli porušenia dopravných značení: zákaz vajzdu vš.vozidiel –
211 x, parkovanie na chodníkoch – 75x, parkovanie na zeleni – 89x a pod.
Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. Nám. slobody588x, Komenského ul. – 164x, Cukrovarská ul. – 150x, Garbiarska ul. – 95x. V súvislosti s riešením
predmetných priestupkov použili policajti MsP v 274 prípadoch technické zariadenie na zabránenie
odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča).

Oznámenia
V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy
udalostí celkom 1766 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1598 oznamov od občanov, 62 oznamov
od primátora a viceprimátora, 42 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka a 64 oznamov a
požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa
preverovali aj anonymné oznamy.
V 167 prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta:
Vec

Počet

Poznámka

Počet

Odovzdaný majiteľovi

26

Ponechal si nálezca

8

OZ Tulák – voliéra kasárne

23

Utiekol

4

Zvieratá:
Pes

61

Mačka

2

Papagáj

1

Nedal sa odchytiť

Jež

1

Vytiahnutý hl. MsP z kanála kde
uviazol

Labuť

1

Privolaná pomoc – SOVS

Zajac

1

Ponechal si nový majiteľ

67
Ostatné:

Kľúče

42

Okuliare s puzdrom

1

Bankomatová karta

5

Peňaženka

10

Hotovosť v peňaženkách 913,37€

Peniaze

2x

Celková hotovosť : 110,-€

Mobilný telefón

10

Rôzne tašky

9

Doklady

8

Bicykel

5

EČV

2

Rôzne vernostné karty

3

Sada pre cukrovkára

1

El.kábel so skrinkou

1

Náramok žltý kov

1

Nájdené v bankomate:
Nájdená bankovka:

1x - 100,-€
1x – 10,-€

Odovzdané na OOPZ Sereď

100
Celkovo nálezy

167

Celkový nález finančnej hotovosti 12x – 1 023,37 €

Nález rôznych vecí a predmetov občanmi mesta je spravidla vyhlásený mestským rozhlasom mesta
Sereď, alebo prostredníctvom internetových stránok MsP Sereď. V prípade nálezu peňaženiek,
dokladov, bankomatových kariet, tašiek a pod. sa kontaktuje majiteľ priamo v mieste bydliska,
prípadne prostredníctvom telefonického kontaktu. Vo väčšine sa občania prihlásili na výzvu
mestským rozhlasom, alebo na výzvu na stránke MsP Sereď a prevzali si väčšiu časť kľúčov,
bicyklov, tašiek a pod.. Predmety o ktoré sa občania neprihlásili, sú uložené na útvare MsP Sereď,
opakovane je ich nález medializovaný prostredníctvom internetových stránok MsP Sereď.

Kontroly vykonávané MsP
V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP v rámci výkonu služby, alebo v zmysle
prijatých požiadaviek vykonávané kontroly objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže,
parkoviská, obytné bloky a pod.) a iných verejných priestranstiev zamerané na ochranu verejného
poriadku, občianskeho spolunažívania a majetku. Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu
sledovaného obdobia vykonaných 7 628 cielených kontrol.
Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) dohľad na priechodoch pre
chodcov v blízkosti škôl vykonávali výlučne hliadky MsP Sereď. Dohľad prebiehal vo väčšine na
ul. Cukrovarská. Od septembra 2016 dohliada na plynulosť cestnej premávky a jej nerušený
priebeh 1 policajt so služobným vozidlom na ul. Komenského pred ZŠ. Celkovo hliadky MsP Sereď
vykonali dohľad 188x.
Kontrola zameraná na podávanie a konzumáciu alkoholu maloletými a mladistvými osobami bola
vykonaná v súčinnosti s OOPZ Sereď dňa 30.06.2016 v čase od 21.00 hod.. Kontrola bola
vykonaná v 5 reštauračných a pohostinských prevádzkach na území mesta Sereď. Pri kontrole bola

zistená konzumácia alkoholu 6-timi mladistvými osobami. Vec zostala v riešení PZ SR.
Hliadka MsP Sereď vykonala dňa 20.12.2016 v čase o 23.40 hod. kontrolu prevádzky na ul.
Cukrovarská zameranú na podávanie a požívanie alkoholu osobám maloletým alebo mladistvým.
Pri kontrole nebolo zistené žiadne podávanie alebo požívanie alkoholu osobou maloletou alebo
mladistvou.

Odchyt zvierat
Sloboda zvierat Bratislava na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb
č. 118/2013 zo dňa 19.03.2013 pre mesto Sereď (na žiadosť MsP Sereď) nezrealizovala žiadny
odber, alebo odchyt túlavého psa.
Odchyt túlavých psov v lokalite ul. Cukrovarská, pri rómskej osade vykonal MVDr. Inštitoris Nitra.
Dva psy opakovane napadli a zranili občanov pri rómskej osade. Nikto z dotazovaných (OZ Tulák,
Sloboda zvierat) nebol ochotný vykonať odchyt týchto psov. MVDr. Inštitoris zároveň vykonal
vyšetrenie psov, besnota ani iné ochorenia sa nepreukázali, o čom boli prostredníctvom médii
informovaní občania mesta Sereď.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v
371 prípadoch:
- Mestský úrad Sereď - 41 x (civilná ochrana, asistencia, doručenie písomností)
- Okresný súd Galanta - 55 x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)
- Exekútorský úrad
- 53 x (doručenie úradných písomností )
- HaZZ Sereď
- 11x
- RZP
-15 x
- Železničná polícia - 2 x
- Policajný zbor
- 194 x
- preverenie oznamu od občanov - 82 x
- súčinnosť pri zákroku - 27 x
- dožiadania - 36 x
- iné dožiadania - 49 x
Vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 7 osôb, ktoré spáchali alebo boli podozrivé
zo spáchania trestného činu. Za sledované obdobie boli pri služobných zákrokoch použité
donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, kopy sebaobrany, putá) v 5 prípadoch. Donucovacie
prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii.
Počas sledovaného obdobia hliadky MsP Sereď našli osobu po ktorej bolo vyhlásené pátranie PZ
SR celkovo 3x a 2x hliadka MsP Sereď našla vozidlo po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

Zabezpečovanie činnosti PCOO
V súlade s §3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii, vykonávala Mestská polícia Sereď ochranu

majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím pomocou pultu
centralizovanej ochrany objektov.
Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila 42 objektov:
-

podnikateľské objekty – 14
školy a predškolské zariadenia – 17
objekty v majetku mesta a mestských organizácií - 9
rodinné domy – 2

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 387
výjazdov (priemer 1,06 výjazdu za 24 hod.). Narušenie objektu nebolo v priebehu sledovaného obdobia
zaznamenané.
V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení
fakturovaných celkom 19 768,56 €.

Náčelník mestskej polície
Mgr. Ladislav Fabo

