INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI
MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ
za obdobie od 01.01.2005 do 31.12.2005
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 „Informatívnu
správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2005“.

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE
Organizácia a systém práce útvaru MsP :
Činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní vecí
verejného poriadku, ochrany ţivotného 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 mestskej polície 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.
O činnosti mestskej polície, dosiahnutých výsledkoch, ako i zistených nedostatkoch
jednotlivých príslušníkov MsP bol pravidelne na pracovných poradách informovaný primátor mesta.
V priebehu sledovaného obdobia sa všetci príslušníci mestskej polície zúčastnili školenia o
ochrane osobných údajov. Školenie organizoval mestský úrad a jeho cieľom bolo zabezpečiť
poučenie osôb, ktoré prichádzajú do styku s informačným systémom a osobnými údajmi, o povinnosti
dodrţiavať mlčanlivosť. Vybraní príslušníci mestskej polície sa zúčastnili odborného seminára
zameraného na problematiku rómskej národnostnej menšiny, drogových závislostí, prevencie
kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ako i školenia vo veci zmien trestného zákona
organizovaných v oboch prípadoch Inštitútom vzdelávania pre VS v Bratislave a tieţ školení
organizovaných MsP Nitra a Stará Turá vo veci prevencie kriminality vykonávanej mestskou políciou
a projektu „Noční Havrani“
O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období informovaná aj verejnosť.
Prostredníctvom tlače a internetových stránok mesta Sereď (viď. Príloha č.1) mali občania mesta
moţnosť oboznámiť sa s jednotlivými prípadmi, ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila.
Výsledky mestskej polície dosiahnuté v sledovanom období sú vyjadrené v nasledujúcej časti
správy a tvoria obsah tabuliek a grafov.

ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP SEREĎ
( za obdobie 01.01.2005 – 31.12.2005 )
-

do Knihy udalostí bolo v sledovanom období zaevidovaných

-

policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali

4.686

záznamov,

2037 priestupkov,

- v blokovom konaní udelili policajti MsP 1124 pokút v celkovej výške 411.800,-Sk .

Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za r. 2005
Druh priestupku

Počet zistených
priestupkov

Priestupky riešené
Suma
v blokovom
udelených
konaní
blokových pokút

VEREJNÝ PORIADOK (§47,48,49,50, VZN)
Neuposlúch. výzvy verejného činiteľa §47,1a
Rušenie nočného kľudu §47,1b + VZN 12/98
Budenie verejného pohoršenia
§47,1,c
Znečist. verejného priestranstva
§47,1d
Zaberanie verej. priestranstva
§47,1g
Občianske spolunaţívanie
§49, ods.1 a-d
Priestupky proti majetku – § 50 - krádeţe
Priestupky proti majetku - § 50 - iná škoda
VZN 10/04 - parkovanie na trávniku, chodníku
VZN 10/04 - parkovanie nákladných vozidiel
VZN 10/04 - vraky
VZN 10/04 - autobus
VZN č.7/98 ambulantný predaj v meste
VZN č.8/98 – Trhový poriadok
VZN č.5/99 - Miestne poplatky
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba v meste
VZN č.1/01 + §80 - Zákona o odpadoch
VZN č.4/95
VZN č.4/03 + §4 zák.č.369/90Zb. – zatvár. hodiny
VZN č. 7/04 - poplatky
VZN č.1/05 - jarmok
VZN č.7/91 Zákon č.115/95 o chove psov + VZN 6/02
§30, ods.l, a - ochrana pred alkoholizmom
§30, odst.1, pís. b - predaj cigariet
TČ -§257
§43, zák.488/02 Z.z. o veter. starostlivosti
§23,1,a -odstránenie dopr. značenia
§22 - znečistená vozovka

3
16
7
15
2
27
175
107
156
59
31
11
18
9
2
73
43
6
33
4
2
1
13
3
1
1
1
1
2

1
8
5
9
1
14
45
7
71
28
8
6
11
8
2
35
11
5
16
4
2

500,2.900,1.500,3.100,300,6.900,11.700,3.500,16.700,6.000,2.200,1.700,4.100,4.000,400,9.800,4.600,2.900,7.200,1.100,300,-

9

3.000,-

1

1.000,-

SPOLU – verejný poriadok

822

307

95.400,-

Počet zistených Priestupky riešené Suma udelených
priestupkov
v blokovom konaní blokových pokút

Druh priestupku

DOPRAVNÉ PRIESTUPKY
Zákaz zastavenia
Zákaz státia
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
Zákaz vjazdu nákladných vozidiel
Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá
Zákaz odbočenia vľavo
Šikmé vodorovné čiary
Vodorovné značenie - zákaz zastavenia
Vodorovné značenie - zákaz státia
Vodorovné značenie - plná čiara
Vyhradené parkovisko pre invalidov
§54 - státie na chodníku
Z.z. 315/96
Z.z.315/96 - dopravné akcie

B31
B30
B1
B2
B5
B23b
V13
V12b
V12c
V 1a
D12 - 01

SPOLU - doprava:

581
41
179
49
43
2
3
5
4
1
247
2
31
29

391
24
142
41
30
2
3
3
4
1
147

142.000,9.000,56.100,14.500,12.500,400,1.100,1.100,1.000,300,67.400,-

29

11.000,-

1.215

817

316.400,-

Prehľad spôsobu riešenia priestupkov za r. 2005
Riešenie
Dohovorom
Bloková pokuta
Zaslané na Obvodný úrad Galanta
Zaslané na Dopravný inšpektorát a OOPZ
Postúpené Mestu Sereď - MsÚ
Uloţené záznamom § 60,3,b
Odloţené záznamom § 60,3,a zák.372/90 Zb.

počet
482
1124
112
129
21
63
96

maloletí - 21; nejedná sa o priestupok – 69; uplynutie doby - 3;

Vojenský útvar
V riešení zostalo

1
9

Objasňovanie priestupkov
Z celkového počtu zistených vecí bolo v roku 2005 odstúpených na objasnenie celkom
475 prípadov. Z uvedeného počtu sa policajtom určeným na objasňovanie podarilo objasniť
celkom 415 priestupkov. Z objasnených priestupkov doriešili 176 prípadov v blokovom
konaní, za ktoré vybrali pokuty v celkovej výške 56.500,-Sk.
Zo všetkých postúpených vecí bolo 112 priestupkov na úseku cestnej premávky (z toho
doriešených pokutou 59 x za 27.400,-Sk) a 363 priestupkov na úseku verejného poriadku (z toho
doriešených pokutou 117 x za 29.100,- Sk).
Na vybavenie správnemu orgánu postúpili po objasnení 77 priestupkov a 43 vecí
odloţili záznamom podľa §60 ods.3 písm. a) zákona o priestupkoch.(v daných prípadoch sa
nejednalo o priestupok alebo nebolo moţné priestupok prejednať z dôvodu veku páchateľa) Z celkového
počtu odstúpených priestupkov sa do konca sledovaného obdobia nepodarilo objasniť 60
zistení.(uloţených 51; v riešení 9)

Porovnanie štatistických ukazovateľov priestupkov
za obdobie rokov 2000 – 2005
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Priestupky na úseku cestnej premávky
Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1215 prípadov
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom
konaní doriešených 817 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom
316.400,- Sk.
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli
priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravného značenia B31
(zákaz zastavenia – 581 prípadov), D12–01 (vyhradené parkovisko pre osoby ťaţko zdravotne alebo ťaţko
pohybovo postihnuté odkázané na individuálnu prepravu – 247 prípadov ) a B1 (zákaz vjazdu všetkých
motorových vozidiel – 179 prípadov) . Pri riešení priestupkov na úseku cestnej premávky pouţili
policajti v 97 prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv.
Papuča).
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Priestupky na úseku verejného poriadku (VZN mesta,§47,48,49,50 z.372/90Zb. a iné zákony)
V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených
a zaevidovaných celkom 822 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní
doriešených 307 priestupkov, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške

95.400,- Sk.
Na rozdiel od predchádzajúcich období v roku 2005 patrili medzi najčastejšie
oznamované veci na úseku verejného poriadku priestupky proti majetku podľa §50 zákona
o priestupkoch (283 prípadov). V prevaţnej miere išlo o priestupky, ktoré boli mestskej polícii
oznamované z predajní potravín (Billa, Lídl,Jednota,Vrava), kde sa jednalo o drobné krádeţe
tovaru (175) páchané zväčša bezdomovcami, osobami závislými na návykových látkach
a inými neprispôsobivými občanmi mesta. Medzi majetkové priestupky patrili tieţ rôzne
krádeţe predmetov druhotných surovín (farebné kovy), ktorými si páchatelia zabezpečovali
prísun finančných prostriedkov potrebných na ţivobytie, alkohol a iné návykové látky, ale aj
priestupky, pri ktorých dochádzalo ku škodám na majetku mesta alebo občanov.
Zníţený počet zistených priestupkov oproti predchádzajúcim rokom bol v sledovanom
období zaznamenaný na úseku kontroly dodrţiavania VZN mesta, a to hlavne u všeobecne
záväzného nariadenia č.10/04. Išlo najmä o oblasť kontroly parkovania motorových vozidiel
na chodníkoch. Vo veci predmetných priestupkov totiţ mestská polícia stratila z dôvodu
zmien zákona vecnú príslušnosť. V súčasnosti, ak vodič motorového vozidla parkuje na

chodníku v rozpore s ustanovením §24 ods. 1 písm.o) zákona č.315/1996 Z.z., naplní
skutkovú podstatu dopravného priestupku podľa §22 ods.1 písm.k) zákona o priestupkoch
a nie priestupku proti verejnému poriadku podľa §48 ako tomu bolo v minulosti pri
nerešpektovaní ustanovení VZN č.10/04.
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Kamerový systém
Kamerovým systémom operačná sluţba mestskej polície zaznamenala a
zdokumentovala celkom 520 porušení zákona. Z uvedeného počtu zistení predstavovalo 464
prípadov nerešpektovanie úpravy cestnej premávky a 22 prípadoch porušenie verejného
poriadku. Prostredníctvom jednotlivých kamier boli v 34 prípadoch zaznamenané aj udalosti,
ktorých riešenie nespadá do kompetencie mestskej polície. Tieto prípady boli oznamované
orgánom vecne príslušným na ich vybavenie. (napr. ODI Galanta, UJaKP).
V súvislosti s činnosťou kamerového systému je potrebné uviesť aj skutočnosť, ţe
v meste Sereď (ako jedinom meste v rámci SR) bol v sledovanom období zaznamenaný útok na
kamerový systém, pri ktorom boli strelnou zbraňou dve kamery úplne zničené. V rámci
vyšetrovania, ktoré viedlo OOPZ Sereď sa nepodarilo zistiť skutočnosti, na základe ktorých
by bolo moţné vzniesť obvinenie voči páchateľom tohto trestného činu a preto bolo trestné
stíhanie prerušené. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť ponúkla koncom sledovaného obdobia
firma, ktorá mestu Sereď zabezpečuje dodávku a údrţbu kamerového systému bezplatnú
dodávku dvoch kusov DOMM kamier v hodnote cca 200 000,-Sk.
V poslednom štvrťroku hodnoteného obdobia bol na základe vzájomnej spolupráce s
podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta Sereď spracovaný zo strany mestskej
polície aj návrh na zriadenie web kamerového monitorovacieho systému s mikrovlnným
prenosom informácií. Cieľom tohto návrhu bolo doplnenie stávajúceho kamerového systému
a zvýšenie efektivity v činnosti mestskej polície smerujúcej k zníţeniu počtu čiernych skládok
na území mesta Sereď, ako i finančných prostriedkov kaţdoročne vynakladaných na ich
likvidáciu, eliminovanie krádeţí bicyklov pred mestskou poliklinikou, zabezpečenie ochrany
verejného poriadku, ako i čistoty v priestoroch sociálnych bytov mesta a na miestach doteraz
nemonitorovaných kamerovým systémom.

Oznámenia
V hodnotenom období operačná sluţba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do
knihy udalostí celkom 1.209 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1.029 oznamov od občanov,
43 oznamov od primátora a viceprimátora mesta, 24 od zamestnancov MsÚ, 84 oznamov od
náčelníka alebo zástupcu náčelníka mestskej polície a 29 oznamov od iných organizácií.
Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné
oznamy. Na základe týchto oznamov hliadky mestskej polície zistili 376 priestupkov.

Kontroly vykonávané MsP
V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP, v rámci výkonu sluţby alebo
v zmysle prijatých poţiadaviek, vykonávané kontroly objektov (napr. školy, kaštieľ, trhovisko,
garáţe a pod.), parkovísk, obytných blokov a iných verejných priestranstiev zameraných na
ochranu verejného poriadku, občianskeho spoluţitia a majetku. Celkový počet vykonaných
kontrol však nie je moţné uviesť nakoľko tieto kontroly sú realizované priebeţne počas
výkonu sluţby a hliadky MsP do záznamov uvádzajú len kontroly vykonávané na základe
pokynov alebo poţiadaviek nadriadených. Na základe vyhodnotenia záznamov z
obchádzkovej sluţby hliadok MsP ( hliadky tento záznam vyhotovujú po kaţdej ukončenej zmene) bolo v
priebehu roku 2005 takto vykonaných celkom 7.839 kontrol.
V súvislosti s vykonávanými kontrolami hliadky MsP v 30. prípadoch našli stratené
alebo odcudzené veci, ako napr.: 8x peňaţenky, 13x osobné doklady, 2x bicykel, 4x dámske
kabelky a 3x stratených psov. Uvedené predmety boli vrátené majiteľom.
Okrem uvedených kontrol vykonali hliadky mestskej polície aj kontrolu zameranú na
preverenie skutkového stavu reklamných tabúl umiestnených na verejných priestranstvách
mesta Sereď. Predmetnou kontrolou bolo zistených celkom 78 reklamných tabúl, ktoré
podniky a organizácie, pôsobiace na území mesta , umiestnili na stĺpoch verejného osvetlenia
alebo iných verejných priestranstvách. Predmetné zistenia boli následne oznámené
mestskému úradu.
Odchyt psov vykonaný oprávnenou organizáciou bol v priebehu hodnoteného obdobia
uskutočnený celkom 4x pričom bolo celkovo odchytených 13 túlavých psov.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia v hodnotenom
a organizáciami celkom v 858 prípadoch.
Mestský úrad Sereď

-

období

spolupracovala

s inými

orgánmi

759 x (asistencia MsÚ-663x, odvoz banka- 25x, výpisy
z evidencie priestupkov-32x, doručenie
písomností 27x, 12x civilná ochrana a iné)

Okresný súd Galanta

-

58x (doručenie súdnej písomnosti 44x, ţiadosť o spis.materiál
3x, výpis z evidencie priestupkov 5x, správu o udalosti
1x, správa o povesti 3x, zistenie pobytu 4x)

Exekútorský úrad

-

11x (doručenie úradných písomností )

Obvodný úrad Galanta

-

22x ( doručenie písomných zásielok 20x, 1x vrátený spisový
materiál na dopracovanie, 1x súčinnosť v priestupkovej
veci)

Iné organizácie
(Okresná prokuratúra,

-

Vojenská prokuratúra, Ţelezničná polícia )

8x

( ţiadosti o predvedenie osôb, zapoţ. spisového materiálu,
spisový materiál)

Spolupráca s PZ SR (Policajný zbor)
Spolupráca mestskej polície s PZ SR bola v sledovanom období realizovaná v 403.
prípadoch. V rámci spolupráce hliadky MsP preverili 104 oznamov od občanov, prijatých
operačnou sluţbou OOPZ Sereď a následne oznámených MsP. V 39. prípadoch vykonali
hliadky MsP výjazd k objektu napojeného na PCOO PZ.
Na ţiadosť OOPZ Sereď hliadky MsP vykonali 63x súčinnosť s hliadkou OOPZ pri
preverení oznamov v 43. prípadoch vykonali kontrolu na priame doţiadanie.
V rámci súčinnosti sa v sledovanom období mestská polícia zúčastnila 36. dopravných
akcií „Jastrab“, 2x sa príslušníci MsP zúčastnili akcie zameranej na kontrolu podávania
a poţívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v reštauračných a pohostinských
zariadeniach na území mesta Sereď a v 7. prípadoch vykonali príslušníci MsP súčinnosť pri
vykonávaných domových prehliadkach.
V súvislosti s vykonávanou spoluprácou predviedli hliadky MsP v 70. prípadoch osoby,
ktoré boli podozrivé zo spáchania trestného činu alebo išlo o hľadané, resp. záujmové osoby.
Za účelom predvedenia pouţili príslušníci MsP v súlade s ustanoveniami zákona
o obecnej polícii donucovacie prostriedky – celkom 21x, pričom ani v jednom prípade
neprišlo k zraneniu predvádzanej osoby.
Z cieľom zlepšiť vzájomnú komunikáciu, ako i informovanosť mestskej a štátnej
polície, bola v sledovanom období dohodnutá spolupráca s okresným riaditeľom ORPZ
Galanta. Jej úlohou bolo prostredníctvom vzájomných porád zabezpečiť informovanosť oboch
polícií s cieľom analyzovania skutkového stavu kriminality s následným prijatím vhodných
opatrení na jej eliminovanie.

Zabezpečovanie činnosti PCOO
V súlade s § 3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
vykonávala Mestská polícia Sereď ochranu majetku obce a občanov pred poškodením,
zničením, stratou a zneuţitím pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov.
Za prenájom vysielacích zariadení bolo v sledovanom období fakturovaných celkom
1.060.936,- Sk s DPH.
Vývoj príjmov za prenájom vysielacích zariadení 1996 - 2005
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