Správa o výsledkoch činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2002.
V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s ust. zákona
SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov predkladám „Správu o
výsledkoch činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2002“.

Činnosť mestskej polície v roku 2002
Svoju činnosť Mestská polícia Sereď, ako poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri
zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia v meste a plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva
a rozhodnutí primátora mesta, vykonáva v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii, ktorý
špecifikuje postavenie, základné úlohy, povinnosti a oprávnenia zamestnancov mestskej
polície. V hodnotenom období roku 2002 rovnako ako po iné obdobia zabezpečovala mestská
polícia svoju činnosť v súlade s týmto zákonom, a to v 24 hodinovej nepretrţitej prevádzke.

Vyhodnotenie práce a dosiahnutých výsledkov MsP Sereď
-

do Knihy udalostí bolo v sledovanom období zaevidovaných 5.016 záznamov,

-

policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 1.253 priestupkov,
doriešili 1.311 priestupkov,

- v blokovom konaní udelili policajti MsP 705 pokút v celkovej výške 131.050,-Sk .
Doprava
Z celkového počtu zistených a doriešených priestupkov v roku 2002 bolo na úseku
dopravy vyriešených 608 priestupkov. Z uvedených priestupkov bolo v blokovom konaní
prejednaných 430 prípadov, pričom za udelené blokové pokuty policajti od
nedisciplinovaných vodičov vybrali celkom 70.850,- Sk. V danej súvislosti je nutné
podotknúť, ţe v zmysle platnej legislatívy je zamestnanec mestskej polície oprávnený za
priestupky na úseku dopravy spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy
cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami udeliť pokutu
podľa závaţnosti priestupku aţ do výšky 2.000,- Sk. Mestskí policajti sa však túto moţnosť
v plnej miere nevyuţívali, snaţili sa vodičom najskôr vysvetliť ich protiprávne konanie
a priestupky riešili v prevaţnej miere udelením niţšej pokuty a aţ keď sa vodič na svojej
chybe nepoučil a opätovne nerešpektoval dopravné značenie, riešili priestupok prísnejšie.
Zároveň však moţno v súvislosti s dopravnou situáciou konštatovať, ţe nerešpektovanie
dopravného značenia je v meste Sereď veľmi častým priestupkom a mnohí vodiči sú
nepoučiteľní. Do určitej miery tomu nasvedčuje aj fakt, ţe v rámci vedenej evidencie
priestupkov sme na úseku dopravy v roku 2002 zaznamenali oproti roku 2001 nárast v počte
zistených a vyriešených predmetných priestupkov, a to o 213 prípadov.
Verejný poriadok
Zabezpečovanie verejného poriadku, ktorý vo všeobecnosti predstavuje súhrn pravidiel
správania sa na verejnosti, patrí medzi základné úlohy mestskej polície vyjadrené v §3 zákona
o obecnej polícii. Priestupky proti verejnému poriadku sú definované v §47 a 48 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. Skutkovú podstatu týchto
priestupkov naplní ten, kto svojím konaním ruší nočný kľud, vzbudzuje verejné pohoršenie,
znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo miesto plagátovou výzdobou,
prípadne podľa §48 poruší iné povinnosti ako sú uvedené v §47 cit. zákona. K priestupkom
ako napr. rušenie nočného kľudu alebo budenie verejného pohoršenia je potrebné uviesť, ţe

k naplneniu ich skutkovej podstaty je nevyhnutné, aby správanie sa alebo činnosť vykonávaná
v stanovenej dobe nočného kľudu rušila iných občanov mesta a v druhom prípade, aby
neslušnosť resp. konanie odporujúce všeobecne uznávaným zvyklostiam bolo konané verejne
t.j. pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami. To znamená, ţe pri týchto
priestupkoch je nevyhnutná spolupráca občanov s políciou. Táto spolupráca spočíva hlavne
v konkrétnom ozname obsahujúcom dôleţité informácie k zákroku a v následnej spolupráci
pri získavaní podkladov potrebných na rozhodnutie v danej veci.( napr. kto, koho, kedy a čím
rušil a pod.) Bez uvedenej spolupráce zostane páchateľ v anonymite a naďalej môţe
pokračovať vo svojom konaní resp. ho stupňovať.
Na úseku verejného poriadku bolo v hodnotenom období zamestnancami mestskej
polície zistených a doriešených 116 priestupkov. Za tieto priestupky policajti udelili celkom
66 blokových pokút v sume 13.500,- Sk. Najčastejšie zisteným priestupkom proti verejnému
poriadku bolo rušenie nočného kľudu, a to v 54 prípadoch. K naplneniu skutkovej podstaty
tohto priestupku dochádza najčastejšie v letnom období a je moţné konštatovať, ţe priamo
súvisí s mnoţstvom reštauračných a pohostinských zariadení v meste Sereď a ich
prevádzkovým časom.
V súvislosti s priestupkami proti verejnému poriadku moţno uviesť aj priestupky
proti občianskemu spolunaţívaniu, ktoré sú uvedené v §49 Zákona o priestupkoch. Ide
o priestupky , pri ktorých si občania v rámci vzájomných nezhôd páchajú voči sebe rôzne
schválnosti alebo sa hrubo správajú. V roku 2002 bolo zaznamenaných 22 prípadov porušenia
občianskeho spolunaţívania. O týchto priestupkoch sa dozvedáme na základe osobného alebo
telefonického oznámenia od občanov. Keďţe niektoré z priestupkov proti občianskemu
spolunaţívaniu sa prejednávajú len na návrh postihnutej osoby a mnohí z oznamovateľov
nepodajú návrh na začatie konania o priestupku, nie je moţné sankčne pôsobiť proti ich
páchateľom. Treba však zároveň uviesť, ţe častokrát k urovnaniu sporu postačuje pri riešení
danej situácie samotná prítomnosť hliadky mestskej polície.
V rámci hodnotenia mestskej polície sú spoločne s priestupkami proti verejnému
poriadku a občianskemu spolunaţívaniu hodnotené aj porušenia VZN a ostatné zistenia, a to
z toho dôvodu , ţe porušením alebo nerešpektovaním VZN je naplnená skutková podstata
priestupku podľa §48 Zákona o priestupkoch. V sledovanom období roku 2002 bolo
hliadkami mestskej polície zistených a doriešených 417 takýchto priestupkov. Za tieto
priestupky bolo udelených celkom 180 blokových pokút v sume 37.550,- Sk. Najčastejšie
porušovaným je VZN 6/97. Jedná sa o porušenia, ktoré súvisia s parkovaním motorových
vozidiel na verejných priestranstvách a miestach nie na to určených (chodníkoch, zeleni
a pod.). V súvislosti s porušením VZN bolo v roku 2002 na základe konania mestskej polície
z verejných priestranstiev odstránených 10 vrakov vozidiel. Mnoţstvo priestupkov, ktoré
vzniknú porušením tohto VZN súvisí s nedostatkom parkovacích miest pri obytných blokoch
v meste Sereď, a preto by bolo vhodné , ak na jednej strane nariadenie zakazuje parkovanie
na chodníkoch a iných nie na to určených miestach, na druhej strane vytvoriť dostatočný
počet a vhodne umiestnených parkovacích miest pre motorové vozidlá.
Proti majetku
V sledovanom období bolo zaevidovaných 121 priestupkov proti majetku.(§50
Zákona o priestupkoch) Ide o priestupky, pri ktorých sa vyţaduje úmysel iného spôsobiť
škodu na cudzom majetku a sankcionovateľný je nielen dokonaný čin, ale aj pokus o takýto
čin. V daných prípadoch
priestupkov proti majetku sa jednalo o drobné krádeţe
v obchodných domoch , predajniach , prípadne o úmyselné poškodenie cudzieho majetku. Vo
väčšej miere tieto priestupky páchajú osoby závislé na návykových látkach a ktoré
pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Pri uvedených priestupkoch, pokiaľ nie je páchateľ
priamo pristihnutý pri spáchaní priestupku, je bez svedeckých výpovedí osôb, ktoré boli
svedkami takéhoto konania, problematické zistiť osobu páchateľa, priestupok objasniť

a doriešiť. Veľmi problematickým sa javí doriešovanie priestupkov, ktorých páchateľmi sú
osoby závislé na návykových látkach a ktoré sa nezdrţiavajú v mieste trvalého bydliska. Tieto
osoby vo väčšine prípadov nemajú na zaplatenie blokovej pokuty na mieste a keďţe sa
nezdrţiavajú v mieste bydliska, nemajú ţiadny legálny príjem alebo sú sociálne odkázaní,
stáva sa pokuta nevymoţiteľnou a priestupok nedoriešený. Napriek tejto skutočnosti bolo
v roku 2002 za priestupky proti majetku uloţených 29 blokových pokút v sume 9.150,-Sk.
V súvislosti s predmetnými priestupkami je treba uviesť, ţe v III:štvrťroku 2002
zamestnanci mestskej polície zistili tzv. „GRAFITOV“ (sprejerov ), ktorí na rôzne verejné,
ale i súkromné objekty farebným sprejom striekali svoje značky a rôzne nákresy.( ASTOR,
ASIR, ASW, DIZO, TOMÁŠ, WHITE NEGER WN, ALI, CRES, OWER, FROS,
BAUER ) Jednalo sa o 11 osôb, z ktorých traja boli maloletí (nemali 15rokov) jeden dospelý
a ostatní mladiství. Za uvedené konanie bolo udelených 8 blokových pokút (v roku 2003)
v celkovej sume 3.400,-Sk, pričom v zmysle Zákona o priestupkoch je moţné mladistvej
osobe uloţiť blokovú pokutu v max. výške 500,-Sk. Vzhľadom na skutočnosť, ţe v troch
prípadoch sa jednalo o maloleté osoby boli tieto prípady odloţené záznamom.
(prehľad zistených, doriešených priestupkov, počet blokových pokút a výška pokút tvoria tabuľku č.1 správy,
prehľad spôsobu riešenia priestupkov tvorí tabuľka č.2 a štatistické porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami
tvorí tabuľky č.3 a 4)

Kontrolná a personálna činnosť
Práca zamestnancov mestskej polície bola v sledovanom období pravidelne
hodnotená a analyzovaná v mesačných hodnoteniach. Náčelník mestskej polície a zástupca
pre výkon sluţby boli v rámci denných hlásení veliteľov zmien pravidelne informovaní
o činnosti hliadkovej a operačnej sluţby. Táto činnosť bola kontrolovaná a analyzovaná
spoločne s veliteľmi zmien a v prípade zistenia nedostatkov, boli vydané pokyny na ich
odstránenie. V rámci denného hlásenia bola zároveň vykonávaná aj kontrola spisových
materiálov k priestupkom, pričom v prípade zistenia vecných a obsahových nedostatkov resp.
iných náleţitostí, boli policajti poučení o spôsobe ich odstránenia.
V mesiaci marec a apríl boli vykonané námatkové kontroly plnenia úloh a povinností
jednotlivých hliadok, pričom v nočných hodinách dňa 08.apríla bolo u sluţbukonajúcej
hliadky zistené niekoľkonásobné závaţné porušenie pracovnej disciplíny. Zistené porušenie
pracovnej disciplíny malo u jedného zamestnanca za následok rozviazanie pracovného
pomeru. Jednalo sa o zamestnanca, ktorý bol uţ v minulosti niekoľkokrát upozornený na
porušenie pracovnej disciplíny. Druhému zamestnancovi bolo za porušenie pracovnej
disciplíny odňaté osobné hodnotenie na obdobie 6 mesiacov. Policajt, s ktorým nebol
rozviazaný pracovný pomer, ale aj ostatní zamestnanci by si z tohto prípadu mali zobrať
ponaučenie, aby sa rovnaké alebo podobné prípady porušenia pracovnej disciplíny
neopakovali. Mestská polícia je poriadkový útvar , ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovať
verejný poriadok v meste, jej členovia by mali byť príkladom pre ostatných občanov a preto
pracovná disciplína a morálka sú prioritami, ktoré musia dodrţiavať. V polícii nie je moţné
prehliadať ani tolerovať porušenie pracovnej disciplíny. Tolerancia k zamestnancom, ktorí
závaţným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu vedie k deštrukcii a demoralizácii celej
organizácii.
Na druhej strane zase zamestnanci mestskej polície, ktorí zadrţali páchateľov TČ
alebo si iným spôsobom zodpovedne plnili svoje pridelené úlohy, boli na základe návrhu
náčelníka odmenení primátorom mesta.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe NR SR s účinnosťou od 01.04.2002 prijala Zákon
č.311/2001 Z.z. zákonník práce a Zákon č.313/2001 Z.z. o verejnej sluţbe, ktoré svojou

pôsobnosťou zasahujú do činnosti mestskej polície bolo nutné v súlade s uvedenými zákonmi
spracovať nové znenie Štatútu mestskej polície vo forme VZN. Hlavný cieľom spracovania
nového znenia Štatútu MsP bolo vyhotovenie základného pracovno-právneho a organizačného
predpisu vzťahujúceho sa na prácu mestskej polície a pomocou tohto predpisu v maximálnej
moţnej miere zabezpečenie efektívneho a profesionálneho fungovania MsP v súlade
s platnou legislatívou. Štatút mestskej polície bol ako VZN č.1/2002 schválený Mestským
zastupiteľstvom dňa 07.05.2002 a všetci zamestnanci mestskej polície boli s novým znením
Štatútu MsP oboznámení.
V súlade s uvedeným Štatútom MsP boli vo forme nariadenia náčelníka spracované
kontrolné previerky, ktorých cieľom je preverenie fyzických , streleckých a odborných
znalostí zamestnancov mestskej polície. V zmysle Štatútu MsP sú všetci zamestnanci povinní
previerky raz ročne absolvovať.
Náklade skutočnosti, ţe 4 zamestnanci MsP (kadeti) v mesiacoch apríl aţ jún
a dvaja v mesiacoch september aţ december absolvovali za účelom získania odbornej
spôsobilosti 3 mesačnú odbornú prípravu, a to formou denného štúdia, bol v II. a IV.
štvrťroku 2002 zníţený počet zamestnancov vo výkone sluţby. Tento nedostatok
zamestnancov bol znásobený aj nadobudnutím účinnosti nového Zákonníka práce a Zákona
o verejnej sluţbe z dôvodu skrátenia pracovného času v nepretrţitej prevádzke a následnom
rozvrhnutí zmien. V súvislosti s pracovným časom zamestnancov mestskej polície (týţdenný
prac.čas – max.37,5 hod.) treba zároveň poukázať aj na neţiaduci a dlhodobo pretrvávajúci
stav týkajúci sa odbornej prípravy, výcviku a školení zamestnancov. Odborný výcvik,
školenia , pracovné porady resp. fyzickú prípravu zamestnancov je totiţ z uvedeného dôvodu
moţné vykonávať len v rámci nadčasových hodín alebo ako je to u fyzickej prípravy v dobe
osobného voľna. Preto sa školenia, pracovné porady, ale aj previerky vykonávajú len
v nadčasových hodinách, teda v dobe kedy by mal mať policajt voľno, čo potom súvisí
s nechuťou zúčastňovať sa na nich. Pravidelný odborný výcvik je nevyhnutný a potrebný
k odbornému rastu policajta a k jeho profesionálnemu výkonu práce. Túto skutočnosť si
uvedomujeme, no vzhľadom na uvedené skutočnosti, to nie je v rámci riadneho pracovného
času moţné zabezpečiť.
V mesiaci júl, august bolo za účelom doplnenia schválenej organizačnej štruktúry
uskutočnené výberové konanie za zamestnanca mestskej polície. Na základe tohto konania
boli v mesiaci september prijatí traja noví zamestnanci, s ktorými bola uzatvorená zmluva
na dobu určitú. Vzhľadom na skutočnosť , ţe jeden z prijatých zamestnancov spĺňal
podmienky odbornej spôsobilosti, mohol byť okamţite zaradený do výkonu sluţby. Ostatní
dvaja prijatí zamestnanci mohli tieto úlohy mestskej polície začali plniť aţ mesiaci december
t.j. po absolvovaní 3 mesačnej odbornej prípravy a získaní odbornej spôsobilosti zamestnanca
mestskej polície.

Výcvik polície
Začiatkom sledovaného obdobia absolvovali všetci zamestnanci povinné školenie
vodičov. V mesiaci február a september bolo vykonané odborné školenie zamestnancov
o bezpečnosti pri práci.
V zmysle nariadenia vlády SR č.460/2000 Zz. o odbornej spôsobilosti zamestnancov
obecných polícií absolvovali v priebehu druhého a štvrtého štvrťroka 2002 6 zamestnanci 3
mesačnú odbornú prípravu, ktorú ukončili záverečnou skúškou pred komisiou policajného
zboru. Skúšky z odbornej spôsobilosti úspešne vykonali všetci šiesti zamestnanci.
V súčasnosti všetci zamestnanci mestskej polície Sereď sú odborne spôsobilí na plnenie úloh
v zmysle zákona o obecnej polícii.

V rámci riadeného výcviku boli v II. a IV.Q zorganizované cvičné streľby.
Streleckú prípravu, ktorá bola zavŕšená previerkami , absolvovali okrem zamestnancov, ktorý
vykonávali odbornú prípravu vo vzdelávacom zariadení, všetci zamestnanci mestskej polície.
V rámci neriadeného výcviku (v mimopracovnom čase) mali policajti moţnosť
zvyšovať si fyzickú kondíciu v posilovni Domu kultúry a v zimnom období v bazéne ZŠ J.
Fándlyho.( taktieţ v osobnom voľne)

Prevencia kriminality
V oblasti prevencie zamestnanci pravidelne počas školského roka vykonávali pred
začiatkom vyučovania dozor nad cestnou premávkou na prechodoch pre chodcov .
Vzhľadom na pozitívny ohlas zo strany riaditeľov škôl , ale i učiteľov a ţiakov bol aj
v roku 2002 program „Stop drogám“ zaradený do pravidelnej prednáškovej činnosti
zamestnancov mestskej polície. Vykonávaná prevencia sa však nemohla viazať len na
problematiku nebezpečnosti návykových látok. V dnešnej uponáhľanej dobe zostávajú deti
častokrát samé doma alebo na ulici bez dozoru, dostávajú sa pod vplyv partie, ktorá môţe
úplne zmeniť ich myslenie a správanie, stávajú sa potencionálnymi obeťami rôznych
trestných činov, a preto opätovne realizovala mestská polícia aj v roku 2002 ďalšie programy
zamerané na ochranu detí, a pozitívnu výchovu ako napr. :
-

pre ţiakov druhého stupňa základných škôl program zameraný proti rasovej
nenávisti a šikanovaniu zo strany rovesníkov alebo starších ţiakov,

pre deti 1 – 4 ročníkov v program s tématikou „Bezpečné telefonovanie
a bezpečný neznámy“
V súvislosti s takto vedenou komunikáciou s deťmi si je potrebné uvedomiť, ţe
okrem pôsobenia na deti a ich výchovu sa pôsobí aj na rodičov . Deti po stretnutiach
s policajtmi určite veľmi často komunikujú s rodičmi o tom čo zaţili v škole, diskutujú s nimi
o tom čo sa dozvedeli a vymieňajú si s nimi informácie na danú tému, čo je jedným z cieľov
prevencie. V roku 2002 bolo mestskou políciou vykonaných 59 prednášok, ktorých sa
zúčastnilo 1.396 detí.
Keďţe prevenciu ako celok nie je moţné a ani vhodné zamerať len na určitú skupinu
obyvateľstva – deti , je potrebné pôsobiť pokiaľ moţno na čo najširšiu vrstvu obyvateľstva.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe častými obeťami podvodov, machinácii, krádeţí, ale i násilnej
trestnej činnosti sa stávajú aj občania staršieho veku, zamerala sa mestská polícia aj na túto
časť obyvateľstva. Policajti uskutočnili dve stretnutia v kluboch dôchodcov a diskutovali
s dôchodcami o ich vlastnej bezpečnosti a ochrane, ale i spolupráci s mestskou políciou.
Uvedených stretnutí sa zúčastnilo 79 dôchodcov. Na druhej strane plynul z týchto stretnutí
prínos aj pre políciu, pretoţe starší ľudia majú svoje ţivotné skúsenosti a vidia mnoţstvo vecí,
ktoré polícii môţu byť nápomocné pri riešení protiprávnych konaní.
-

Medzi ďalšie aktivity v oblasti kriminálnej prevencie vykonávanej mestskou políciou patrí :
- prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany objektov, ktorý zniţuje páchateľovi
moţnosť spôsobiť v chránenom objekte škody na majetku a zvyšuje efektivitu
práce policajtov.
-

na základe návrhu mestskej polície boli mestským zastupiteľstvom prijaté
„Zásady posilnenia motivácie občanov Mesta Sereď pri spolupráci s MsP na
objasňovaní priestupkov na úseku ochrany majetku mesta“. Cieľom prijatia

zásad bolo zvýšiť mieru objasnenia priestupkov a ich páchateľov a podporiť
zainteresovanosť a motiváciu občanov na spoluprácu s mestskou políciou pri
objasňovaní priestupkov na úseku poškodzovania alebo ničenia majetku mesta.

Podľa týchto zásad má občan moţnosť získať finančnú odmenu, ak na základe
zadokumentovaných poznatkov ním poskytnutých, polícia spoľahlivo objasní
priestupok. Zásady mali zároveň preventívne pôsobiť aj na potencionálnych
páchateľov, keďţe si nikdy nemali byť istí či ich niekto nevidí a neoznámi. Ţiaľ
treba povedať, ţe tieto zásady sa zatiaľ v praxi neujali a ľudia sa vo väčšine
prípadov snaţia zostať v anonymite.
-

realizácia kamerového monitorovacieho systému v centre mesta. Monitorovanie
verejných priestranstiev predstavuje v súčasnosti vysokoúčinnú prevenciu
kriminality v oblasti ochrany verejného poriadku a majetku. Kamerový systém
prispieva k zniţovaniu percenta uličnej kriminality ( krádeţe motorových
vozidiel, bicyklov, vandalizmus, predaj drog na verejnosti ) a k zvyšovaniu
efektivity práce polície. Psychologický efekt kamery spôsobuje potencionálnym
páchateľom značné zábrany, pretoţe vedia , ţe môţu byť sledovaní a následne na
základe identifikácie zadrţaný. Je zrejmé, ţe väčšina občanov mesta očakáva od
mestskej samosprávy, ale i štátnych orgánov zabezpečenie určitého štandardu
v oblasti bezpečnosti tzv. pocitu bezpečia. Nejde však len o problematiku
skupinovej bezpečnosti občanov, ale zo strany mestskej samosprávy aj
o problematiku zabezpečenia ochrany majetku mesta , verejnoprospešných
zariadení, verejného poriadku a pod.

Oznamy
V hodnotenom období zaznamenala a zaevidovala do knihy udalostí operačná sluţba
mestskej polície celkom 1459 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1.107 oznamov od občanov,
170 oznamov od primátora a viceprimátora mesta, 147 oznamov od náčelníka, zástupcu
a zamestnancov mestskej polície a 35 oznamov od iných organizácií vrátane zamestnancov
MsÚ. Všetky oznamy boli hliadkami osobne preverené a rovnako sa preverovali aj anonymné
oznamy. Na základe týchto oznamov hliadky mestskej polície zistili a vyriešili 187
priestupkov.
Oznámenia od občanov vo veľkej miere prispievajú k rýchlemu zásahu MsP, ktorým
môţe MsP zabrániť ohrozeniu zdravia, ale i ţivota občanov , strate a škodám na majetku ako
i porušeniam verejného poriadku. Včasným oznamom občania prispievajú k objasneniu
prípadov a zadrţaniu páchateľov priestupkov a trestných činov. Aktívny prístup občanov
vedie potom k zvýšeniu bezpečnosti na našich uliciach a k zníţeniu moţnosti páchateľa zostať
neodhalený.
Zo všetkých prípadov oznámení od občanov zaznamenaných v hodnotenom období
spomeniem niekoľko prípadov , pri ktorých sa nám podarilo úspešne zasiahnuť.
-

-

-

2x sa zamestnanci mestskej polície podielali na záchrane ţivota, keď poskytli
I.pomoc a zabezpečili lekárske ošetrenie osobám, ktoré boli v ohrození ţivota pri
epileptickom záchvate a pri záchvate z dôvodu silnej cukrovky.
prichytenie páchateľov, ktorí poškodili hroby na mestskom cintoríne. Tieto osoby
spôsobili zničením pomníkov a poškodením obsluţného objektu škodu
presahujúcu 200.000,- Sk. Vďaka rýchlemu oznamu mohla hliadka, ktorá v tej
dobe zabezpečovala verejný poriadok na hodovom jarmoku, okamţite zasiahnuť.
Pri zadrţaní páchateľa tohto činu došlo k zraneniu mestského policajta, ktoré si
vyţiadalo vyše 3 mesačnú práceneschopnosť.
zadrţanie utečenca, jednalo sa o zaisteného beţenca, ktorý utiekol z OOPZ, kde
boli umiestnení aj ostatní zadrţaní beţenci,

-

zadrţanie osoby, ktorá pod vplyvom alkoholu na miestnej zábave ohrozovala
iných občanov (osoba bola ozbrojená rozbitou fľašou a plynovou zbraňou)
zadrţanie páchateľa krádeţe benzínu,
zadrţaní páchatelia krádeţe bicyklov (niektoré z odcudzených bicyklov boli
nájdené a vrátené majiteľom)
zadrţanie osoby , ktorá ţeleznou tyčou napadla inú osobu a spôsobila jej váţne
zranenie hlavy.

Spolupráca s OOPZ
Spolupráca mestskej polície s OOPZ Sereď bola v sledovanom období vykonaná
v 249 prípadoch. V rámci spolupráce vykonali hliadky MsP na základe ţiadosti od OOPZ 125
preverení oznamov od občanov a v 41 prípadoch preverovali hliadky MsP objekt PCOO
napojený na OOPZ. Počas hodnoteného obdobia spolupracovala mestská polícia s PZ pri
rôznych súčinnostných akciách organizovaných poriadkovou, kriminálnou alebo dopravnou
políciou. V mesiaci február bola vykonaná mimoriadna súčinnostná akcia, do ktorej bolo
nasadených 12 zamestnancov mestskej polície a príslušníci PZ v okolitých útvarov PZ rámci
Trnavského kraja. Uvedená mimoriadna akcia bola zorganizovaná z dôvodu, ţe v meste sa
mal uskutočniť nepovolený pochod sympatizantov anarchizmu, a to pod záštitou pochodu
proti rasizmu, pri ktorom malo prísť k stretu tejto skupiny s prívrţencami hnutia Skinhead.
Počas akcie bolo skontroloaných vyše 40 osôb, pričom k narušeniu verejného poriadku ani
k samotnému pochodu nedošlo. Okrem toho hliadky mestskej polície v roku 2002 vykonali
v zmysle spolupráce 28 predvedení osôb na OOPZ Sereď, z ktorých niektoré prípady
spomeniem :
- zadrţanie hľadanej osoby 4x
- zadrţanie páchateľa trestného činu ublíţenia na zdraví (prípad spomenutý v
„oznamoch“)
- zadrţanie páchateľa krádeţe do novinového stánku. Páchateľovi, ktorý si pri
páchaní trestného činu spôsobil zranenie, musela byť zároveň zabezpečená
lekárska pomoc.
- zadrţanie páchateľov trestného činu lúpeţe. Páchatelia prepadli dve osoby ( muţa
a ţenu), ktoré chceli do banky uloţiť svoje peniaze získané za predaj rodinného
domu. Páchatelia spôsobili muţovi zranenie a ţene ukradli kabelku, v ktorej
predpokladali, ţe sú peniaze (cca 750.000,-Sk) . Hliadka , ktorá v danom čase
vykonávala ohliadku tohto miesta páchateľov spozorovala a s pouţitím
donucovacích prostriedkov a varovného výstrelu tieto osoby zadrţala
a predviedla na OOPZ.
- predvedenie osôb bezprostredne po aplikácii návykových látok, pričom v dvoch
prípadoch sa jednalo o osoby, ktoré pod vplyvom omamnej látky jazdili na
motorovom vozidle,
- zadrţanie osôb , ktoré jazdili evidentne bez vodičského oprávnenia. Jednalo sa
o maloletých a mladistvých rómskych spoluobčanov, pričom niektorí z nich boli
hliadkami mestskej polície v sledovanom období predvedení k OOPZ
niekoľkokrát.
- zadrţanie osoby, ktorá v Dome kultúry ohrozovala ostatných spoluobčanov,
Spoluprácu mestskej a štátnej polícii je moţné hodnotiť ako dobrú.
( stručný prehľad žiadostí o spoluprácu s OOPZ tvorí tabuľka č.5 )

Ostatné
V zmysle plnenia úloh mestská polícia v hodnotenom období zabezpečovala verejný
poriadok aj na rôznych kultúrno spoločenských podujatiach ako napr. oslavy 1.mája, rybárske
preteky na Čepeňskom ramene organizované mestskou organizáciou rybárskeho zväzu dňa
11.mája, cyklistické preteky, ale i spontánne oslavy víťazstva slovenského hokejového
druţstva na MS v ľadovom hokeji, kedy v eufórii víťazstva vyšli občania do ulíc mesta
a z dôvodu zabránenia moţnému spáchaniu škôd na verejných ale i súkromných zariadeniach
a majetkoch bolo potrebné okrem sluţbukonajúcej dvojčlennej hliadky zabezpečiť
monitorovanie verejných priestranstiev policajtmi v nadčasových hodinách. Počas týchto
osláv neprišlo k väčším škodám na majetku a verejnoprospešných zariadeniach.
Okrem uvedených podujatí mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok aj počas
konania Sereďského hodového jarmoku, na ktorom neboli zaznamenané ţiadne výtrţnosti
alebo porušovania verejného poriadku.
V priebehu hodnoteného obdobia vykonali hliadky vyše 3.000,- kontrol so
zameraním na kontrolu objektov škôl a školských zariadení, parkovísk, garáţi , miestneho
cintorína , kaštieľa, ale i kontroly záhradkárskych oblastí a dodrţiavania prevádzkového času
v reštauračných a pohostinských zariadeniach. V rámci svojej činnosti vykonali 12
predvedení osôb na útvar mestskej polície z dôvodu spáchania priestupku týmito osobami.
V rámci vykonaných kontrol hliadky zaevidovali 46 nálezov, ktoré pozostávali
z nájdených kľúčov )4x), peňaţeniek (10x), osobných dokladov )10x), kufríky a tašky (5x),
evidenčné čísla vozidiel (2x) , bicykle (2x) a v jednom prípade zranené vtáčie mláďa Lastovičiara , ktorý je zákonom chránený a vzácny.
(Ďalšie zistenia z vykonaných kontrol tvoria obsah tabuľky č6.)

Na poţiadanie príslušných organizácii vykonala mestská polícia v sledovanom
období 31 doručení :
- Súdy 19x,
- MsÚ 8x
- Exekútor x
Iná spolupráca s MsÚ Sereď: 964
-

armovanie MsÚ: 804
armov.sobáš.siene: 92
výpis z evidencie priestupkov: 39
prevoz do banky: 14
odvoz primátora: 3
asistencia pri výmene zámkov: 1
na ţiadosť prac.MsÚ preverenie rozkopávky: 1
odvoz do domova dôchodcov: 1
doprovod prac.MsÚ: 3x
preverenie funkčnosti sirén: 2
vyhotovovanie foto na akcii MsÚ: 1
vykonanie skúšky na alkohol pre pracov.VPP /poţil alkohol v prac.dobe/:1
asist.pri presune vysokozdviţ.vozíka na MsÚ a späť: 2

ochrana majetku pomocou PCOO
V súlade s § 3 ods.1 písm.b zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
vykonáva Mestská polícia Sereď ochranu majetku obce a občanov pred poškodením,
zničením, stratou a zneuţtím pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov.
-

Počas sledovaného obdobia bolo na PCOO napojených 46 objektov ,z ktorých bolo :
7 objektov v majetku mesta,
7 objektov školských zariadení
3 rodinné domy
29 objektov podnikateľských prevádzok

(v roku 2002 boli na PCOO pripojené 4 nové objekty a dva objekty boli z dôvodu zrušenia
prevádzky na vlastnú ţiadosť odpojené )/
Za obdobie roku 2002 vykonala mestská polícia celkovo 632 výjazdov ( 1,7 výjazdu za
24 hod. ) k objektom napojených na PCOO. Z uvedeného počtu výjazdov bolo 632 bez
zistenia narušenia objektu :
- 438xbez zistenia príčiny,
- 120x spôsobených chybou obsluhy,
- 12x spôsobené poveternostnými podmienkami,
- 2 prípady , keď majiteľ privolal hliadku prostredníctvom PCOO z dôvodu nevhodného
správania sa zákazníka,
- 9 x porucha tel. linky,
- 35 x porucha signalizačného zariadenia
- 8x bolo v objekte zistené zviera
- 8x otvorený oblok na objekte
V
-

4 prípadoch bolo zistené aj narušenie objektu :
vylomený zámok , privolaný majiteľ – iná škoda nebola spôsobená,
rozbité okno, privolaný majiteľ – iná škoda nebola spôsobená,
poškodené vstupné dvere, privolaný majiteľ – iná škoda nebola spôsobená
rozbitá sklenná výplň na dverách, privolaný majiteľ – vzniknutá škoda – odcudzenie 2ks
bicyklov,

Príjem do rozpočtu mesta za prenájom vysielacích zariadení za hodnotené obdobie
predstavuje celkom 618.000,- Sk , čo oproti predchádzajúcemu roku tvorí nárast celkom
o 96.000,-Sk.
Prehľad príjmov za prenájom vysielacích zariadení za obdobie rokov 1996 – 2002
1996
1997
407.000,-Sk 439.000,-Sk

1998
437.900,-Sk

1999
472.000,-Sk

2000
431.000,-Sk

2001
522.000,-Sk

2002
618.000,-Sk

V hodnotenom období roku 2002 bola uskutočnená rekonštrukcia budovy mestskej
polície, pri ktorej bolo nutné riešiť narušenú statiku budovy, ale i nevhodné pracovné
podmienky a vzhľad samotnej budovy. Rekonštrukciou budovy bolo policajtom vytvorené
vhodné a kultúrne pracovné prostredie.
V budúcnosti je potrebné však riešiť aj stav vozového parku mestskej polície. MsP
v súčasnosti vyuţíva v plnej miere len motorové vozidlo zn. Fábia zakúpené v roku 2001.
Sluţobné vozidlo zn. Favorit uţ vzhľadom na svoj vek , morálne i technické opotrebovanie
nespĺňa podmienky potrebné na vyuţívanie vozidla vo výkone sluţby.

Základné úlohy mestskej polície stanovené zákonom o obecnej polícii sú natoľko
obsiahle, ţe pri nedostatočnom počte zamestnancov mestskej polície a technickom vybavení
dochádza k triešteniu síl, z čoho môţe vznikať dojem , akoby sa niektoré úlohy MsP
zanedbávali , čo nie je pravda.
Napriek dosiahnutým výsledkom hľadáme naďalej moţnosti zefektívnenia našej
práce , a to najmä v oblastiach :
- prevencia proti kriminalite (prednášková činnosť na školách, dôchodci, záhradkári a pod)
- spolupráca s občanmi,
- spolupráca s poslancami MsZ ( rajonizácia policajtov podľa volebných obvodov )
- ochrana majetku ( PCOO a kamerový systém mesta)
Naším cieľom je naďalej pokračovať v nastúpenej ceste a vytvoriť občanom
a návštevníkom nášho mesta pocit bezpečia.
Zároveň však je rovnako potrebné aj oceniť prácu zamestnancov mestskej polície ,
ktorí sa svojou činnosťou snaţia čo najlepšie plniť zadané úlohy , pri ktorých mnohokrát
riskujú svoje zdravie a ţivot.

Klenovič Miloš
Náčelník MsP Sereď

 Zistené priestupky v roku 2002:

TAB.č.1

Zákaz zastavenia
č.B31
Zákaz státia
č.B30
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
č.B1
Zákaz vjazdu nákladných vozidiel
č.B5
Zákaz vjazdu všetkých mot.vozidiel
č.B4
Šíkmé vodorovné čiary
č.V13
Vodorovné značenie-zákaz zastavenia č.V12b
Porušenie doprav.značenia
č.V6
Státie v kriţovatke
Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa §47,1a
Rušenie nočného kľudu
§47,1b
Budenie verejného pohoršenia
§47,1c
Znečistenie verejného priestranstva
§47,1d
Zaberanie verejného priestranstva
§47,1g
Občianské spolunaţívanie
§49, ods.1 a-d
Priestupky proti majetku – krádeţe
§50
VZN č.7/91 – pouličný predaj
VZN č.3/91-Zákaz predaja
VZN č.4/95 – čistota na verejnom priestranst.
VZN č.6/97 – parkovanie nákladných áut
VZN č.6/97 – parkovanie na tráve,chodníku
VZN č.6/97 - vraky
VZN č.7/98 ambulantný predaj v meste
VZN č.8/98 – Trhový poriadok
VZN č.8/98-miestne poplatky
VZN č.2/99 uţívanie miestnej komunikácie
VZN č.5/99 - Miestne poplatky
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba v meste
VZN č.1/01 - nakladanie s komunálnym odpadom
VZN č.3/02- politické plagáty
Zákon č.115/95 o chove zvierat - psov
§4 zákona č.369/90 – zatváracie hodiny
TČ-výtrţníctvo
§80 ods.1 písm.b - Zákona o odpadoch
Porušenie stavebneho zákona

počet
počet
Priestupky Suma
priestupkov priestupkov riešené
udelených
blokovou pokút
zistené
doriešené
pokutou
486
491
354
57.900,1
1
1
100,65
67
48
8.200,27
27
14
2.200,3
2
1
200,1
1
1
50,17
17
9
1.800,2
2
2
400,1
7
7
2
700,52
54
32
6.400,19
20
13
3.500,28
28
12
2.000,6
7
4
500,21
22
3
400,121
148
29
9.150,2
2
2
400,1
2
1
50,16
16
4
700,22
24
11
1.300,224
241
88
12.700,11
10
2
200,17
17
15
2.450,9
9
9
5.200,1
1
1
100,1
1
1
1
21
24
16
3.600,1
1
1
1
1
100,8
8
5
1.700,9
8
6
1.400,2
2
48
49
19
7.650,1
-

Celkovo:

1.253

Druh priestupku

1311

705

131.050,-

TAB.č.2
Spôsob riešenia priestupkov v r.2002
Riešenie

počet

pokarhaním

294

Bloková pokuta

706

Zaslané na Okresný úrad Galanta

83

Zaslané na OR PZ SR

41

Zaslané na Dopravný inšpektorát

42

Uloţené záznamom § 60,3,b

50

Odloţené záznamom § 60,3,a

86

Zaslané na vojenský útvar

2

Zaslané na Okresný úrad §56,odst.1

7

TAB. č.5
Stručný prehľad žiadostí o spoluprácu a OOPZ Sereď v roku 2002 :
Počet
Ţiadosť o preverenie oznamu od občana
Pomoc pri zákroku/preverenie oznamu
Zabezpečenie miesta činu
Ţiadosť o predvedenie osoby
Pomoc pri predvádzaní osoby
Ţiadosť o preverenie objektu PCO napoj.na OOPZ
Informácie o pohybe hľ.,podozr.osôb
Preverenie oznamu-podozr.z TČ
Zabezpečovanie odcudz.OMV
Prevere.oznam o pohybe podozr.OMV
Zabezpečovanie miesta dopravnej nehody
Ţiadosť o dovoz/odvoz občana
Ţiadosť o vyrozumenie občana:
Ţiadosť o zaloţenie blok.zariadenia
Ostatné
SPOLU

125
29
6
5
7
41
7
1
3
4
7
5
3
3
3
249

TAB.č.6
Zistenia pri kontrolách hliadok MsP: r.2002
Kontrola

Počet
zistení

Odcudzený svetlomet na OMV
Odcudzené kolesá na OMV
Vlamanie do OMV
Na OMV poškodené čelné sklá
Pokus krádeţe benzínu na OMV
Odcudzená autobateria,časť motora OMV
Nález odcudzeného OMV
Nabúrané OMV na parkovisku
Jazda na OMV pod vplyv.alkoholu
Jazda na OMV bez vodičského oprávnenia
Jazda na motocykly bez prilby
Rýchlá jazda na OMV
Poţiar OMV
Podozrivá osádka OMV/predved.za účel.totoţn/
Spozor.osádka OMV-3muţi v kuklách,rýchlý únik
smer na Dolnú Stredu / nahlás.EČV,typ na OOPZ/
Dopravná nehoda
Otvorená garáţ
Útek chovancov z dets.domova /2osoby/
Poškodené/krádeţ dopr.značenia
Poškodené zábradlie na ul.M.R.Š.
Odlom.petlica zo skrinky vys.napätia
Rozbité sklo na predaj.stánkoch,obchode
Odcudzené liat.poklopy na kanalizáciu
Osoba aplikujúca si omam.látku/kúpalisko/
Odcudz.zelenina zo záhradky v záhrad.oblasti pri
býv.NiHUTA/poškod.oplotenie/
Lúpeţ – zaistený 2 páchatelia bezprostredne po
spáchaní trestného činu
Znečistená vozovka
Prasknuté vodovod.potrubie
Nefunkčné verejné,pouličné osvetlenie
Nefunkčný semafor
Porucha rám na ţelezn.priecestí
Poţiar /kontajner,.../
Prevrátené stánky na trhovisku:
Spadnutý strom na vozovke
Podnapití vojaci ZVS /odovzd.na útvar/
Na SAD na verej.osvetl.povyťahov.káble
Zabezpečovanie lekár.ošetrenia:osoby-muţi
leţiaci na zemi /pravd.zlom.noha,krvácanie,rozbitá hlava-

1
3
11
4
1
2
3
1
1
9
1
1
2
1 /2 osoby/
1

2x,bolesti krku/

prevezené
do NsP Galanta/

Maloleté deti roz.vianoč.svetielka pred AB
pizzeria z vianoč.stromčeka ,pri Sokolovni
striekali spray a podpaľovali

2 /4deti/

7
2
1
18
1
1
4
2
1
1
1
3
6
48
2
1
3
1
2
2
1
5
/osoby boli

Štatistické porovnanie s predchádzajúcimi rokmi

TAB.č.3

Porovnanie zistených priestupkov:
Roky

1997
1998
1999
2000
2001
2002

Počet zistených
priestupkov

Výška vybraných
blokových pokút

celkovo
71.130,-Sk
104.960,-Sk
97.120,-Sk
73.850,-Sk
98.550,-Sk
131.050,-Sk

1392
1557
1137
867
1105
1253

Výška vybraných
blokových pokút
na úseku dopravy

Výška vybraných
blokových pokút na úseku
verejného poriadku

19.600,-Sk
31.300,-Sk
70.850,-Sk

54.250,-Sk
67.250,-Sk
60.200,-Sk

Porovnanie priestupkov na úsekoch:
Priestupky doriešené:

TAB.č.4

Priestupky na úseku

2002
Doprava
Verejný poriadok poriadok §47
Občianske spolunaţívanie §49
Proti majetku
§50
VZN mesta Sereď + iné zákony

608
116
22
148
417

Rozdelenie priestupkov v jednotlivých rokoch:
2001
2000
1999
1998
395
142
36
113
431

258
135
22
76
376

476
248
46
60
307

671
285
66
107
428

639
253
57
53
390

1997

