ŠTATISTICKÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ
ZA ROK 2004
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 „Štatistickú správu o činnosti
Mestskej polície Sereď za rok 2004 “. Predkladaná správa obsahuje údaje uvedené v „Informatívnej
správe o činnosti MsP za obdobie od 01.01. – 31.10.2004“, prerokovanej na riadnom zasadnutí MsZ
Sereď dňa 14.12.2004, s doplnením údajov za posledné dva mesiace roku 2004.

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE
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 zmien a doplnkov.
Organizácia a systém práce útvaru MsP boli počas celého hodnoteného obdobia vykonávané
v súlade so zákonom o obecnej polície, VZN č.1/2002 – Štatút MsP, ako i inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície.
V zmysle prijatej organizačnej štruktúry zabezpečovalo v hodnotenom období plnenie úloh
mestskej polície celkom 19 zamestnancov.
Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky boli pravidelne hodnotené a kontrolované.
V súvislosti s kontrolnou činnosťou boli u niektorých príslušníkov MsP zistené nedostatky, ktorých
predmetom bolo neplnenie si pracovných povinností a nerešpektovanie ustanovení Štatútu MsP. Tieto
nedostatky boli kvalifikované ako porušenia pracovnej disciplíny a zamestnanci boli na ne písomne
upozornení. V sledovanom období bolo vydaných 11 takýchto upozornení, pričom v niektorých
prípadoch aj opakovane. Menej závažné nedostatky boli riešené slovným upozornením alebo
záznamom v knihe denných hlásení.
V jednom prípade bola na príslušníkov MsP prijatá sťažnosť, ktorej predmetom bola
nespokojnosť sťažovateľa s konaním hliadky pri vybavovaní jeho priestupku. Výsledky šetrenia
sťažnosti však nepreukázali nezákonnosť ani nedostatky v postupe a konaní príslušníkov MsP pri
vybavovaní predmetnej veci.
V priebehu sledovaného obdobia sa všetci príslušníci mestskej polície zúčastnili školenia
vodičov a školenia zameraného na plnenie úloh civilnej ochrany.
O činnosti, ako i dosiahnutých výsledkoch mestskej polície bol pravidelne na pracovných
poradách informovaný primátor mesta. Uvedených pracovných porád sa od obdobia III. štvrťroka
zúčastňoval aj riaditeľ OOPZ Sereď.
Za účelom obnovy technických prostriedkov a zariadení využívaných mestskou políciou, bolo
(formou leasingu) zakúpené osobné motorové vozidlo zn. FÁBIA a štyri rádiostanice. S cieľom šetrenia
finančných prostriedkov za pohonné hmoty sa do vozidla zakúpilo splynovacie zariadenie. Vozidlo
favorit, ktoré už vzhľadom na svoju opotrebovanosť a vek nespĺňalo požiadavky pre potreby MsP,
bolo formou dražby odpredané. Na zabezpečenie nahrávania záznamov telefonických hovorov bolo
zakúpené záznamové zariadenie, ktoré všetky telefonické hovory uskutočnené cez pevnú linku na
útvare mestskej polície autenticky nahráva a súčasne aj archivuje, a to v presnej časovej postupnosti
bez možnosti zmien, doplnenia, vymazania alebo iného ovplyvnenia nahrávky operačnou službou.
Výsledky mestskej polície, dosiahnuté v sledovanom období, tvoria obsah tabuliek a grafov
správy, s ich následným porovnaním za rovnaké obdobia predchádzajúcich rokov. Na základe tohto
porovnania možno konštatovať, že v súčasnom období dosiahla mestská polícia lepšie výsledky, ako
v minulosti. Na uvedenú skutočnosť má v podstatnej miere vplyv počet odborne spôsobilých
policajtov, ich snaha o kvalitné a profesionálne plnenie zadaných úloh, ako i celková efektivita
a organizácia práce.

ŠTATISTICKÁ SPRÁVA O ČINNOSTI MSP SEREĎ
- do Knihy udalostí bolo v sledovanom období zaevidovaných 4.767 záznamov,
- policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 2.125 priestupkov,
- v blokovom konaní udelili policajti MsP 1.177 pokút v celkovej výške 408.900 ,- Sk .

Celkový prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2004
Druh priestupku

Počet
zistených
priestupkov

Priestupky
riešené
v blokovom
konaní

Suma
udelených
Blokových
pokút

441
3
119
8
11
1
2
10

150.800,500,47.000,3.400,3.300,500,700,3.400,-

3
144
1
2

1.100,64.200,500,700,-

745

276.100,-

5
7
3
22
3
8
47
26
170
3
33
5
1
26
16
2
17
5
1
27
4

1.300,3.600,1.000,7.100,800,4.000,14.900,6.400,44.300,600,10.700,3.100,500,5.900,5.500,1.000,8.500,1.700,500,8.200,3.000,-

1
432

200,132.800,-

1 177

408 900,-

DOPRAVNÉ PRIESTUPKY
Zákaz zastavenia
B31
633
Zákaz státia
B30
5
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
B1
182
Zákaz vjazdu nákladných vozidiel
B2
11
Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá
B5
20
Zákaz odbočenia vľavo
B23b
1
Šikmé vodorovné čiary
V13
6
Vodorovné značenie-zákaz zastavenia
V12b
17
Vodorovné značenie - priechod pre chodcov V6
2
Vodorovné značenie - zákaz státia
V12c
3
Vyhradené parkovisko pre invalidov
D12 - 01
220
Stoj, daj prednosť v jazde
C2
1
§24 – státie v križovatke
1
Z.z.315/96
14
SPOLU - doprava:
1116
VEREJNÝ PORIADOK (§47,48,49,50, VZN)
Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa §47,1a
6
Rušenie nočného kľudu §47,1b + VZN 12/98
17
Budenie verejného pohoršenia §47,1,c
3
Znečistenie verejného priestranstva
§47,1d
30
Zaberanie verejného priestranstva
§47,1g
11
Občianske spolunažívanie
§49, ods.1 a-d
15
Priestupky proti majetku – krádeže
§50
176
VZN č.6/97 – parkovanie nákladných áut
62
VZN č.6/97 – parkovanie na tráve, chodníku
414
VZN č.6/97 - vraky
9
VZN č.7/98 ambulantný predaj v meste
34
VZN č.8/98 – Trhový poriadok
5
VZN č.5/99 - Miestne poplatky
2
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba v meste
60
VZN č.1/01 + §80 - Zákona o odpadoch
66
VZN č.4/95
2
VZN č.4/03+§4 zákona č.369/90 – zatváracie hodiny
18
VZN č.5/00
5
§21,odst.1,b
1
Zákon č.115/95 o chove psov + VZN 6/02
60
§30, ods.l - ochrana pred alkoholizmom
7
TČ – o psoch + §43 Z.z.488/02 (týranie psa)
3
Vyhl. 536/91 - pyrotechnika
3
SPOLU – verejný poriadok
1009

Spolu celkovo:

2 125

2

Spôsob riešenia priestupkov za rok 2004
536
1 176
134
2
112
3
171
43
5
2 182

Dohovorom
Bloková pokuta
Zaslané na OOPZ Sereď a ODI Galanta
Zaslané na veterinárna správa
Zaslané na Obvodný úrad v Galante
Zaslané na Mesto Sereď
Odložené záznamom § 60, 3, a
Uložené záznamom § 60,3,b
V riešení zostáva
SPOLU:

V uvedenej tabuľke je zahrnutých aj 57 priestupkov z roku 2003, ktoré boli doriešené v roku 2004.

Grafické znázornenie spôsobu riešenia
priestupkov v roku 2004
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V riešení zostáva

Objasňovanie priestupkov
Z uvádzaného počtu zistených priestupkov bolo v období od 01.01. do 31.12.2004 odstúpených
na objasnenie 452 prípadov, ktoré policajti nedoriešili na mieste alebo v deň zistenia. Policajti určení
na objasňovanie z nich následne objasnili celkom 415 priestupkov. Za tieto priestupky udelili 159
blokových pokút v celkovej výške 46.150,-Sk. Z uvedeného počtu bolo 40 priestupkov na úseku
cestnej premávky (z toho doriešených pokutou 23x za 10.050,-Sk) a 412 priestupkov na úseku verejného
poriadku (z toho doriešených pokutou 136x za 36.100,- Sk). Na vybavenie správnemu orgánu odstúpili 59
priestupkov a 51 vecí odložili záznamom podľa §60 ods.3 písm.a) zákona o priestupkoch.(v daných
prípadoch sa nejednalo o priestupok alebo nebolo možné priestupok prejednať z dôvodu veku páchateľa)
Z celkového počtu odstúpených priestupkov sa zatiaľ nepodarilo objasniť 27 vecí.( 94,- % objasnenosť)
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Porovnanie štatistických ukazovateľov priestupkov zistených v rokoch
2000 – 2004

4

Priestupky na úseku cestnej premávky
V zmysle §3 ods.1 písm. f) zákona č.564/1991 Zb. je mestská polícia oprávnená ukladať
a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými
značkami alebo dopravnými zariadeniami. V danej súvislosti je zamestnanec MsP oprávnený udeliť
blokovú pokutu až do výšky 2.000,-Sk.
V hodnotenom období mestská polícia zaznamenala a zaevidovala na úseku dopravy celkom
1116 priestupkov. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní
prejednaných 745 priestupkov. Za udelené blokové pokuty policajti na úseku cestnej premávky
vybrali pokuty v celkovej výške 276.100,- Sk.
Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že motorové vozidlo,
ako základný dopravný prostriedok v súčasnosti vlastní alebo využíva väčšina občanov, že tento druh
priestupkov vyjadruje najčastejšie zistené a riešené veci. Výraznou mierou tomu prispieva značná
nedisciplinovanosť vodičov, ktorá sa hlavne na území mesta prejavuje nerešpektovaním úpravy
cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami. Z uvedeného dôvodu
boli preto najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky priestupky
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravného značenia, a to hlavne B31 (zákaz
zastavenia – 633 prípadov), B1 (zákaz vjazdu – 182 prípadov ) a poslednom období aj D12–01 (vyhradené
parkovisko pre osoby ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnuté odkázané na individuálnu prepravu –
220 prípadov ). V 154 prípadoch použili policajti pri riešení priestupkov na úseku cestnej premávky
technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. Papuča).

Priestupky na úseku verejného poriadku
Zabezpečovanie verejného poriadku, patrí podľa §3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
medzi základné úlohy mestskej polície. Priestupky proti verejnému poriadku sú definované v §47 a 48
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. Mestská polícia v Seredi
v rámci vedenia evidencie priestupkov eviduje pod verejným poriadkom aj priestupky proti majetku
(§50), proti občianskemu spolunažívaniu (§49), porušenie VZN mesta Sereď a iné priestupky, ktoré je
MsP v rámci svojich kompetencií oprávnená prejednávať v blokovom konaní.

5

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených
a zaevidovaných celkom 1009 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní prejednaných
432 priestupkov, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške 132.800,- Sk.
Najviac priestupkov, rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, zaznamenali policajti na úseku
nerešpektovania VZN mesta Sereď ( 677 prípadov). Najčastejšie nerešpektovaným VZN bolo opätovne
VZN 6/97, a to v 485 prípadoch. Druhým najčastejšie evidovaným priestupkom v oblasti ochrany
verejného poriadku, je priestupok proti majetku podľa §50 zákona o priestupkoch. Vo väčšine
prípadov sa jedná o drobné krádeže v obchodných domoch. (Páchatelia týchto priestupkov sú vzhľadom
na to, že ide o sociálne odkázaných občanov, bezdomovcov alebo o osoby závislé na návykových látkach,
v prevažnej miere nepostihnuteľní ).

Ako príklad uvediem niekoľko vecí zaznamenaných mestskou políciou v posledných dvoch
mesiacoch roka :









Zadržanie páchateľa, ktorý poodtŕhal hliníkové lišty z okien budovy mestskej polikliniky.
Zadržanie dvoch páchateľov, ktorí sa pokúsili ukradnúť hliník z chladiacej veže z areálu Cukrovaru.
Zadržanie troch páchateľov krádeže vstupnej brány do priestorov bývalého letného kina v mestskom parku.
Zadržanie páchateľa krádeže časti umeleckého diela umiestneného vo vestibule mestskej polikliniky
Zadržanie páchateľov krádeže kovového zábradlia z areálu futbalového štadióna,
Zadržanie páchateľov krádeže v priestoroch bývalého závodu Milex na Bratislavskej ceste. ( Ukradnutý
hliníkový materiál v hodnote cca 100.000,-Sk., ktorý si schovali v kroví neďaleko miesta krádeže už odniesť nestihli).
Zadržanie páchateľa fyzického útoku smerujúceho proti bývalej manželke a jej priatelovi.
Zadržanie páchateľa na Novomestskej ul., ktorý nožom napadol mladšiu ženu a spôsobil jej viaceré
zranenia. Aj v tomto prípade skončil útočník v rukách polície

Kamerový systém
Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala
celkom 493 porušení zákona. Z uvedeného počtu zistení predstavovalo 412 prípadov nerešpektovanie
úpravy cestnej premávky a 47 prípadov porušenie verejného poriadku.
Prostredníctvom jednotlivých kamier boli v 34. prípadoch zaznamenané a zdokumentované
aj jazdy motocyklistov bez EČV, bez prilby a spôsobom ohrozujúcim bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo vzbudzujúcim verejné pohoršenie, jazdy motocyklov a motorových vozidiel po
chodníkoch, prípady osôb jazdiacich bez vodičského oprávnenia, ale i dopravné nehody, vandalizmus
napadnutie, zranenie osoby. Prípady, na ktorých riešenie alebo vybavenie nebola mestská polícia
vecne príslušná, boli oznamované orgánom vecne príslušným na ich vybavenie. ( väčšina prípadov ODI
Galanta). Ako príklad uvediem niekoľko vážnejších prípadov zaznamenaných kamerovým systémom
za posledné dva mesiace roka 2004 :


Dňa 21.11.2004 v nočných hodinách bol prostredníctvom kamier spozorovaný konflikt dvoch osôb, pričom
neznámy muž fyzicky zaútočil na ženu, ktorej spôsobil rezné zranenia. Na miesto bola okamžite vyslaná
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motorizovaná hliadka a taktiež bola privolaná sanitka. Muž bol na mieste zadržaný a predvedený na štátnu
políciu.
Dňa 23.12.2004 bola kamerami spozorovaná nebezpečná jazda osobným motorovým vozidlom, ktorého
vodič robil na svetelnej križovatke tzv. hodiny. Na túto skutočnosť telefonicky upozornili aj viacerí občania
mesta. Vodič s vozidlom však z miesta ušiel ešte pred príchodom hliadky. Nakoľko sa ho však s využitím
kamier podarilo identifikovať, policajti si na neho počkali pred jeho bydliskom.
Dňa 25.12.2004 o 1 hodine nadránom operačný policajt prostredníctvom kamery spozoroval na zemi ležiacu
osobu na Pekarskej ul. pred budovou MsÚ. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že sa jedná o mladú
slečnu vo veku 16 rokov, ktorá pravdepodobne precenila svoje sily a štedrý večer oslávila viac ako bolo
zdravé. Vzhľadom na podozrenie z otravy alkoholom jej bolo zabezpečené lekárske ošetrenie s následným
prevozom do nemocnice.

V súvislosti s aktivitami mestskej polície sa opätovne aj v tomto roku podarilo získať na
rozšírenie kamerového systému mesta Sereď časť finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov, a to
vo výške 300 000,- Sk. Za obdobie posledných dvoch rokov tak mesto získalo zo štátnych
prostriedkov na rozšírenie kamerového systému celkom 900 000,- Sk.
Správnosť rozhodnutia realizácie a ďalšieho rozšírenia kamerového systému zdôrazňuje aj
skutočnosť, že v meste Sereď, ako v jedinom meste v rámci SR, bol zaznamenaný opakovaný útok na
jednotlivé kamery. Dňa 13.12.2004 neznámi páchatelia odcudzili bezpečnostnú kameru umiestnenú na
Kúpeľnom námestí. Táto skutočnosť potvrdzuje efektivitu činnosti a správnosť umiestnenia
jednotlivých kamier. V roku 2005 plánujeme ďalšie rozšírenie kamerového systému do obytných zón
jednotlivých sídlisk mesta. Finančné prostriedky potrebné na ďalšiu realizáciu tohto projektu budeme
opätovne požadovať aj zo štátnych prostriedkov. Nedokončenie realizácie kamerového systému by
prinieslo len čiastkový efekt bez očakávaného prínosu.

Prevencia kriminality
V oblasti prevencie rovnako, ako v predchádzajúcich obdobiach, počas školského roka pred
začiatkom vyučovania, zabezpečovala mestská polícia dohľad nad cestnou premávkou na prechodoch
pre chodcov.
Prevencia kriminality vykonávaná formou prednášok na základných a stredných školách sa,
z dôvodu plnenia iných úloh, začala vykonávať až koncom sledovaného obdobia v mesiaci október.
Od tohto obdobia bolo v zmysle zákona o obecnej polícii príslušníkom MsP, zabezpečujúcim úlohy
prevencie, vykonaných celkom 14 prednášok v základných školách mesta Sereď. Uvedených
prednášok sa celkovo zúčastnilo 366 žiakov. V základnej škole J.A.Komenského bolo vykonaných 7
prednášok na témy : „stop drogám, šikanovanie “. Prednášok sa zúčastnilo celkom 183 žiakov 6. a 7.
ročníkov . V základnej škole sv. Cyrila a Metoda boli prednášky vykonané pre dobrovoľníkov z radov
žiakov 8.ročníka, a to na tému: „šikanovanie, stop drogám a kriminalita“ . Títo dobrovoľníci potom
získané vedomosti ďalej šíria formou prednášok a spolupráce na pôde školy medzi svojimi
rovesníkmi. V základnej škole J.Fándlyho bolo vykonaných celkom 6 prednášok pre 171 žiakov 6. a
7. ročníkov na témy: „Stop drogám, šikanovanie a trestnoprávna zodpovednosť“.
V mesiaci september začala mestská polícia vykonávať preventívno-represívne akcie zamerané
na podávanie a umožnenie požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18rokov
v pohostinských a reštauračných zariadeniach mesta Sereď. O zámere mestskej polície vykonávať
predmetné kontroly, boli oboznámení a požiadaní o spoluprácu aj riaditelia základných a stredných
škôl na území mesta Sereď.
Predmetné preventívno-represívne akcie vykonávali policajti vždy v piatok alebo v sobotu vo
večerných a nočných hodinách. V rámci vykonaných kontrol zistili v siedmych prípadoch požitie
alkoholických nápojov osobou mladšou ako 18 rokov, pričom v jednom prípade musela byť k takejto
osobe privolaná lekárska pomoc. Všetky zistené prípady predaja alebo podania alkoholických nápojov
týmto osobám boli riešené v zmysle platných právnych predpisov. V súvislosti s vykonávanými
akciami zároveň policajti zistili zo strany prevádzkovateľov reštauračných zariadení aj
nerešpektovanie VZN 4/2003, ktoré následne doriešili v blokovom konaní.
V mesiaci November 2004 absolvovali policajti oddelenia objasňovania pracovné stretnutie v
MsP Stará Turá, kde sa oboznámili s projektom „Nočné havrany“ (projekt vznikol vo Švédsku
a v súčasnosti sa už realizuje v niekoľkých mestách v SR) . Podstatou tohto projektu je vytvorenie 3 - 5
členných hliadok z radov dobrovoľníkov - dospelých osôb nad 18 rokov (rodičia detí, starí rodičia,
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strýkovia a pod.), ktorí majú dosť odvahy, aby svojou prítomnosťou zvyšovali bezpečnosť večernej

ulice. „Nočné havrany“ sú vždy tam, kde ich je treba, svojou činnosťou pomáhajú deťom, mládeži,
všetkým občanom. Vo večerných hodinách sledujú a poznávajú prostredie, v ktorom sa pohybujú a
zabávajú ich deti. Ich hlavnou úlohou je pozorovať okolie a v prípade potreby privolať hliadku polície.
„Nočné havrany“ sa nikdy sa nezapájajú do roztržiek, nevstupujú do reštauračných prevádzok,
diskoték a pod.. Sú viditeľne označení "rovnošatou" , ktorou je žlto-modrá vesta, vybavení mobilným
telefónom a ich spojencom je mestská polícia.

Oznámenia
V hodnotenom období zaznamenala a zaevidovala do knihy udalostí operačná služba mestskej
polície celkom 1.198 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 969 oznamov od občanov, 47 oznamov od
primátora, viceprimátora mesta a zamestnancov MsÚ, 80 oznamov od náčelníka, zástupcu
a príslušníkov mestskej polície, 21 oznamov od iných organizácií a 103 oznamov od občanov, ktoré
boli prijaté u OOPZ Sereď a následne oznámené mestskej polícii. Všetky oznamy boli hliadkami
fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy. Na základe týchto oznamov hliadky
mestskej polície zistili a vyriešili 257 priestupkov.
Väčšina prijatých oznamov upozorňovala hliadky MsP na rôzne negatívne javy a nedostatky ako
napr. prespávanie bezdomovcov vo vchodoch bytoviek, vývoz odpadu, pohyb podozrivých vozidiel,
parkovanie na chodníku, uvoľnené alebo chýbajúce kanalizačné kryty, spory medzi občanmi, pohyb
osôb závislých na návykových látkach vo vchodoch bytoviek, pohyb podozrivých osôb, rýchla jazda
vozidiel a motocyklov, krádeže v predajniach, odcudzené hl. plechy z madla na výťahu, znečistená
vozovka, zvonenie na zvončeky v bytovke, hlučné správania Rómov, pohyb nezabezpečených psov,
streľba pri Čepeňskom Ramene, rušenie nočného kľudu, podomový predaj, bezohľadné správanie sa
majiteľa k svojmu psovi, manželské spory, spaľovanie odpadu, neprístojné chovanie podnapitých
občanov, voľný pohyb psov, venčenie psa na zakázanom mieste, nevhodné správanie sa zákazníkov
v pohostinských zariadeniach, útek obyvateľa domova dôchodcov a pod.
Oznámenia od občanov vo veľkej miere prispievajú k rýchlemu zásahu MsP, ktorým môže MsP
zabrániť škodám a strate na majetku, porušeniam verejného poriadku, ale i ohrozeniu života a zdravia
občanov. Aktívny prístup občanov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na našich uliciach, k objasneniu
prípadov a k zadržaniu páchateľov priestupkov, či trestných činov.

Kontroly vykonávané MsP
V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP, v rámci výkonu služby alebo v zmysle
prijatých požiadaviek, vykonávané kontroly objektov (napr. školy, kaštieľ, trhovisko, garáže a pod.),
parkovísk, obytných blokov a iných verejných priestranstiev zameraných na ochranu verejného
poriadku, občianskeho spolužitia a majetku. Presný počet vykonaných kontrol nie je možné uviesť,
nakoľko tieto kontroly sú realizované priebežne počas výkonu služby a hliadky evidujú len zistenia,
pri ktorých došlo k porušeniu právneho predpisu alebo nálezu stratených, prípadne hľadaných
predmetov.
Pri vykonávaní kontrolnej činnosti hliadky MsP v 33 prípadoch našli rôzne stratené veci, ako
napr.: dámska kabelka 2x, kľúče 6x, hodinky, preukazy ZŤP 2x, osobné doklady 3x, kartička
z bankomatu, ale i zvieratá - psy 11x. Väčšinu uvedených predmetov a psov sa podarilo vrátiť ich
majiteľom.
V rámci vykonávaných kontrol hliadky MsP zistili 7x poškodené dopr.značenie,1x odcudzenie
dopravného značenia na ul. Parková, 2x poškodené pouličné osvetlenie, chýbajúce kanalizačné kryty
15x, 1x poškodený stĺp verejného osvetlenia s pretrhnutými káblami mestského rozhlasu. Všetky
poškodenia boli spracované formou úradných záznamov a postúpené MsÚ Sereď.

verejno-kultúrne podujatia
V zmysle plnenia úloh mestská polícia okrem vyhľadávacej a kontrolnej činnosti
zabezpečovala v 19 prípadoch dohľad nad verejným poriadkom pri rôznych kultúrno-spoločenských
podujatiach organizovaných mestom alebo inými organizáciami, ako napr. návšteva prezidenta SR,
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oslavy vstupu do EU, oslavy 1.mája, rybárske preteky na Čepeňskom ramene organizované mestskou
organizáciou rybárskeho zväzu, oslava MDD, vatra zvrchovanosti, pochod protifašistických
bojovníkov, sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých.
Okrem uvedených podujatí mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok aj počas
konania Sereďského hodového jarmoku.

Odchyt psov vykonaný oprávnenou organizáciou bol v priebehu hodnoteného obdobia
uskutočnený celkom 3x pričom bolo celkovo odchytených 9 túlavých psov. Ďalších 11 psov bolo
nájdených hliadkou pri výkone činnosti. Z uvedeného počtu bolo 5 psov umiestnených do útulku a
ostatných si prevzali majitelia, ktorých zároveň hliadka doriešila za porušenie VZN .

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami
celkom v 1 097 prípadoch.
Mestský úrad Sereď

-

833 x (armovanie MsÚ-640x, odvoz banka-36x, výpisy
z evidencie priestupkov-35x na 205 osôb, doručenie
písomností 106x, 13x civilná ochrana a iné)

Okresný súd Galanta

-

7x

(doručenie súdnej písomnosti 4x, žiadosť o spis.materiál
1x, zistenie pobytu osoby 2x)

Exekútorský úrad

-

Obvodný úrad Galanta

-

14x

(doručenie úradnej písomnosti 11x, 3x vrátený spis.materiál
na dopracovanie))

HaZZ Sereď

-

4x

(súčinnosť pri cvičení, oznámenie požiarov)

Iné organizácie

-

10x

(prevoz chovanca DD, súčinnosť pri doručení písomnosti,

22x

(Domov dôchodcov, SBD, Poliklinika)

(asistencia pri preverovaní, zistenie pobytu, doručenie
úradných písomností )

asistencia pri prevoze psychicky narušenej osoby,
doprovod lekára k lekárskemu ošetreniu do róm.rodiny

Spolupráca s PZ SR (Policajný zbor)
Spolupráca mestskej polície s PZ SR bola v sledovanom období realizovala v 223 prípadoch.
V rámci spolupráce preverili hliadky MsP 103 oznamov od občanov, prijatých operačnou službou
OOPZ a následne oznámených MsP. V 36 prípadoch vykonali hliadky MsP výjazd k objektu
napojeného na PCOO OOPZ.
V hodnotenom období spolupracovala mestská polícia s PZ aj pri rôznych súčinnostných
akciách organizovaných poriadkovou, kriminálnou alebo dopravnou políciou.
- Dopravná polícia
14x, ( vzájomné súčinnostné dopravné akcie)
- Kriminálna polícia
11x, (7x asistencia pri domovej prehliadke, 4x predvedenie osoby)
V súvislosti s vykonávanou spoluprácou predviedli hliadky MsP v 42 prípadoch osoby, ktoré
boli podozrivé zo spáchania trestného činu alebo išlo o hľadané alebo záujmové osoby ako napr.:
lúpež 2x, krádež 13x, vlámania 3x, výtržníctvo 2x, šírenie poplašnej správy, porušenie domovej
slobody, ublíženie na zdraví 3x, prechovávanie omamných látok 2x, útok na verejného činiteľa 2x,
vyhýbanie sa nástupu výkonu trestu, hľadané a záujmové osoby 7x, predvedenie osôb jazdiacich na
OMV bez vodičského oprávnenia s podozrením z TČ marenie výkonu úradného rozhodnutia 9x a v 17
prípadoch zabezpečovali hliadky miesto dopravnej nehody.
Za účelom predvedenia použili príslušníci MsP, v súlade s ustanoveniami zákona o obecnej
polícii, v 9.prípadoch donucovacie prostriedky, pričom v jednom prípade (útok na príslušníka MsP)
došlo aj k zraneniu predvádzanej osoby.
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Zabezpečovanie činnosti 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
zneužitím pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov.
V hodnotenom období vykonala mestská polícia celkom 620 výjazdov ( 1,7 výjazdu za 24 hod. )
k objektom napojených na PCOO.
Z uvedeného počtu výjazdov bolo 618 bez narušenia objektu :
-

-

505 x
81 x
6x
14 x
1x
7x
4 x

bez zistenia príčiny,
spôsobených chybou obsluhy,
spôsobené poveternostnými podmienkami,
porucha signalizačného zariadenia,
bolo v objekte zistené zviera
otvorený oblok na objekte
výpadok elektrickej siete

V 2 prípadoch bolo pri výjazde zistené narušenie objektu :
lúpežné prepadnutie so zbraňou,
vniknutie do objektu cez okno,

Poplatky za prenájom vysielacích zariadení boli v sledovanom období faktúrované v celkovej
628.433,- Sk. V súvislosti s prenájmom vysielacích zariadení nie je evidovaný žiadny nedoplatok .

Prehľad príjmov za prenájom vysielacích zariadení za obdobie rokov 2000 – 2004
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Znížený príjem za prenájom vysielacích zariadení PCOO za rok 2004 bol spôsobený zmenou fakturačného obdobia, ktorej
dôvodom bola skutočnosť , že mesto Sereď sa od 01.10.2004 stalo platcom DPH.

Záverom správy je možné konštatovať, že mestská polícia si plnila úlohy, ktoré jej zo zákona
o obecnej polícii vyplývajú. Svojimi aktivitami a činnosťou MsP zabezpečila priamo do rozpočtu
mesta príjem cca 1.300 000,- Sk, pričom v danej súvislosti netreba zabúdať aj na hodnoty, či už
ľudské alebo materiálne, u ktorých nedošlo k stratám vďaka samotnému pôsobeniu a činnosti
mestskej, ale i štátnej polície.
Klenovič Miloš
Náčelník MsP Sereď
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