
 

I N FOR M A T ÍV N A    S PR Á V A    O    Č I N N OS T I   

MESTSKEJ  POLÍCIE  SEREĎ 
 za obdobie od 01.01.2006 do 31.10.2006 

 

 

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 obdobie od 01.01.do 31.10. 2006“.  

 

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 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 17 zamestnancov. V priebehu 1Q. rozviazali pracovný pomer s mestom 3 príslušníci MsP a 

jeden zamestnanec s odbornou spôsobilosťou bol prijatý (bývalý príslušník PZ SR). Ďalších dvoch 

príslušníkov sa napriek dvom vyhláseným výberovým konaniam nepodarilo nahradiť a pre nezáujem 

o prácu v MsP zo strany občanov sa neuskutočnili. Hlavnú príčinu tohto nezáujmu možno vidieť 

v nízkom finančnom ohodnotení – motivácii, a to najmä u nových zamestnancov. Zo strany občanov 

je vidieť značný nezáujem o prácu v mestskej polícii, ktorý vychádza zo skutočnosti, že práca v MsP  

v súčasnosti predstavuje málo lukratívne, ale najmä nepopulárne zamestnanie s nedoceneným 

ohodnotením za riziko, ktoré jej príslušníci podstupujú. Z uvedeného dôvodu bol za účelom zlepšenia 

aspoň finančného ohodnotenia spracovaný Poriadok odmeňovania mestskej polície, ktorý mestské 

zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 01.01.2007. V prípade schválenia potrebných finančných 

prostriedkov bude možné pri aplikovaní poriadku lepšie motivovať súčasných príslušníkov (ktorí majú 

o prácu záujem), ako i potencionálnych záujemcov o prácu v MsP. 

Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky boli pravidelne hodnotené a kontrolované. Za účelom 

zlepšenia motivácie príslušníkov MsP došlo v 1.štvrťroku na návrh náčelníka a po dohode 

s primátorom mesta k úprave platov policajtov. Napriek tomu však v súvislosti s kontrolnou činnosťou 

boli v 1.polroku u niektorých príslušníkov MsP zistené nedostatky, ktorých predmetom bolo neplnenie 

si pracovných povinností a nerešpektovanie ustanovení Štatútu MsP. Na  nedostatky kvalifikované ako 

porušenia pracovnej disciplíny boli dotknutí príslušníci MsP písomne upozornení. V sledovanom 

období bolo vydaných 6 upozornení na porušenie pracovnej disciplíny, pričom v niektorých prípadoch 

aj opakovane a so znížením osobného hodnotenia. Menej závažné nedostatky boli riešené slovným 

upozornením alebo zápisom v knihe denných hlásení. 

Sťažnosť bola v hodnotenom období prijatá v 5 prípadoch. Predmetom prijatých sťažností 

bola nespokojnosť sťažovateľa buď s konaním hliadky pri vybavovaní jeho veci alebo priestupku 

alebo poukazovanie na negatívne javy dejúce sa blízkom okolí sťažovateľa. Výsledky šetrenia 

sťažnosti však nepreukázali nezákonnosť ani nedostatky v postupe alebo v konaní príslušníkov MsP. 

V dvoch prípadoch sa nejednalo o sťažnosť, ale občania touto formou oznamovali priestupok.  

Dosiahnuté výsledky v činnosti mestskej polície, ako i  zistené nedostatky jednotlivých 

príslušníkov MsP boli predmetom pracovných porád vedených primátorom.  

O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období informovaná aj verejnosť. 

Prostredníctvom tlače a internetových stránok mesta Sereď mali občania mesta možnosť oboznámiť sa 

s jednotlivými prípadmi,  ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila. 



 2 

ŠTATISTICKÁ  SPRÁVA   ČINNOSTI  MSP  SEREĎ  

( za obdobie 01.01.2006   – 31.10.2006 ) 
 

-     policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali    1.532  priestupkov,                                                                                               

-   v blokovom konaní udelili policajti MsP  987 pokút v celkovej výške 336 650 ,-Sk . 

 

 

Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za  

obdobie od 01.01. do 31.10.2006 
Tabuľka č.1 

 

Druh priestupku 
Počet zistených 

priestupkov 

Priestupky riešené 

v blokovom  

konaní 

Suma  

udelených 

blokových pokút 
 

V E R E J N Ý  P O R I A D O K  ( § 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0 ,  V Z N )  
 

Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa  §47,1a             2                1               500 
Rušenie nočného  kľudu §47,1b + VZN 12/98           13                9            2 600 
Budenie verejného pohoršenia                  §47,1,c             2                1               300 
Znečistenie verejného priestranstva          §47,1d           14                6            2 900 
Zaberanie verejného priestranstva            §47,1,g             2                 0                   0 
Občianske spolunažívanie                §49, ods.1 a-d           15                9            5 300 
Priestupky proti majetku – krádeže              §50         167              46          13 900 
VZN č.1/05 – seredský jarmok             6                6            1 400 
VZN č.10/04 – parkovanie nákladných áut           26              18            4 500 
VZN č.10/04 – parkovanie na tráve           61              28            6 100 
VZN č.10/04 - vraky             6                2               300 
VZN č.7/98  ambulantný predaj v meste           17              17            4 700 
VZN č.8/98 – Trhový poriadok             2                2               200 
VZN č.3/2005 - Miestne dane           28              24            5 500 
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba v meste           30              20            6 600 
VZN č.1/01  - zneškodňovanie komunálneho odpadu           32              16            5 000 
VZN 6/02  – o podmienkach držania psov               12                7            3 200 
VZN 4/03  – stanovovanie prevádzkového času             2                2            1 200 
VZN 4/95 – čistota na verejnom priestranstve             2                2            1 500 

 

SPOLU – verejný poriadok 

 

440 

 

 

216 

 

   65 700,-Sk 

 

 

 

Tabuľka č.2 
 

Druh priestupku 
Počet zistených 

priestupkov 

Priestupky riešené 

v blokovom konaní 

Suma udelených 

blokových pokút 

 

D O P R A V N É  P R I E S T U P K Y  
 

Zákaz zastavenia                                      č. B31               866              641       216 650 
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel               č. B1             54                33         14 800 
Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá          č. B5             34                28         15 300 
Zákaz vjazdu (jednosmerka)                    č. B2               9                  7           2 000 
Zákaz státia                                               č.B30                   45                23           8 300 
Zákon č.315/96 o premávke na pozemných kom.             20                  0                  0 
Vyhradené parkovisko pre invalidov   č. D12-O1             64                39         13 900 
 

SPOLU - doprava: 
 

1092 
 

771 
 

270 950,-Sk 
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Ta buľ ka  č .3  
 

 

Spôsob riešenia priestupkov za obdobie  

od 01.01. do 31.10.2006 
 

 

počet 
 

Vyjadrenie v 

% 

 
Dohovorom 229 14,82 

Bloková pokuta 987 64,56 

Zaslané na Obvodný úrad Galanta 70 4,57 

Zaslané na Dopravný inšpektorát 99 6,46 

Postúpené na Mestský úrad  4 0,26 

Uložené záznamom § 60,3,b 44 2,87 

Odložené záznamom  § 60,3,a 53 3,46 

Oznámené na OOPZ 6 0,39 

V riešení zostáva 40 2,61 

 

Porovnanie výsledkov podľa činnosti vykonávanej  v 1.polroku 2006 
 

Objasňovanie priestupkov  (2 policajti )   
Zo zistených vecí v 1.polroku 2006 bolo odstúpených na objasnenie celkom 100 prípadov a 165 

vecí zistili policajti odd. objasňovania vlastnou činnosťou. Z uvedeného počtu sa im podarilo objasniť 

celkom 234 priestupkov, z ktorých 164 vyriešili v blokovom konaní v celkovej výške 52.500,-Sk. 

Výkon objasňovania priestupkov bol k 01.07.2006 dočasne zrušený z dôvodu nedostatku príslušníkov 

MsP určených k hliadkovej službe. 
 

Operačná služba (4  policajti )  
Príslušníci mestskej polície vykonávajúci operačnú službu (velitelia zmien) zistili a riešili 

v rámci vlastnej činnosti celkovo 288 priestupkov, za ktoré udelili pokuty v celkovej výške 68.400,-

Sk.  
 

Hliadková služba  (8  policajtov) 
 Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a  riešili celkom 444 priestupkov, 

za ktoré udelili blokové pokuty v celkovej výške 101 200,-Sk. 
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Porovnanie štatistických ukazovateľov priestupkov  
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Zistené priestupky 

priestupky 1163 1756 1767 1532

do 31.10.2003 do 31.10.2004 do 31.10.2005 do 31.10.2006

 

Rozdelenie zistených priestupkov
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do 31.10.2003

do 31.10.2004

do 31.10.2005

do 31.10.2006

Verejný poriadok 588 801 711 437

doprava 575 955 1056 1094

do 31.10.2003 do 31.10.2004 do 31.10.2005 do 31.10.2006
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Priestupky na úseku cestnej premávky  
 

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1092 prípadov porušenia 

dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v  blokovom konaní 

doriešených 771 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom 270950,- Sk. (viď. 

tabuľka č.2) 

Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky 

spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravného značenia  B31 – zákaz zastavenia – 

866 prípadov. Najviac bolo uvedených priestupkov zistených na ul. Nám.Slobody, M.R.Štefánika 

a Cukrovarská. Pri riešení predmetných priestupkov použili policajti v  81 prípadoch technické 

zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. Papuča). V porovnaní s predchádzajúcimi 

obdobiami bol na úseku dopravných priestupkov zaznamenaný mierny nárast. (viď. graf )  
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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 440 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní doriešených 

216 priestupkov, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške 65700,- Sk.  

Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku predstavovali priestupky proti 

majetku podľa §50 zákona o priestupkoch (167 prípadov). V prevažnej miere išlo o priestupky, ktoré 

boli mestskej polícii oznamované z predajní potravín, kde sa jednalo o drobné krádeže tovaru páchané 

zväčša bezdomovcami, osobami závislými na návykových látkach alebo inými neprispôsobivými 

občanmi mesta. Medzi majetkové priestupky patrili tiež rôzne krádeže predmetov druhotných surovín 

(farebné kovy), ktorými si páchatelia zabezpečovali prísun finančných prostriedkov potrebných na 

živobytie, alkohol a iné návykové látky, ale aj priestupky, pri ktorých dochádzalo ku škodám na 

majetku mesta alebo občanov.  
Znížený počet priestupkov na úseku verejného poriadku bol oproti predchádzajúcim obdobiam 

spôsobený najmä tým, že mestská polícia (z dôvodu zmien zákona) v súčasnosti neprejednáva 

priestupky v oblasti parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, ktoré v minulosti riešila 

v súvislosti s porušením všeobecne záväzného nariadenia mesta č.10/04. V súčasnom období, 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. V minulosti bolo v spojení s kontrolou predmetného VZN a 

vo veci nerešpektovania zákazu parkovania na chodníku zistených cca 200 priestupkov. (viď. graf ) 
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Kamerový systém  
 

Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala 

celkom 586 priestupkov. Za tieto priestupky bolo udelených 382 blokových pokút v celkovej sume 
147600,-Sk.  Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície boli oznamované orgánom 

príslušným na ich vybavenie. (napr. ODI Galanta, UJaKP). Orgánom činným v trestnom konaní bolo na 

základe dožiadania poskytnutých 30 záznamov . 
 

 

 

Oznámenia  
 

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy 

udalostí celkom 1033 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 907 oznamov od občanov, 19 oznamov od 

primátora a viceprimátora mesta, 16 od zamestnancov MsÚ, 47 oznamov od náčelníka alebo zástupcu 

náčelníka mestskej polície a 44 oznamov od iných organizácií. 
Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné 

oznamy. Na základe týchto oznamov hliadky mestskej polície zistili 233 priestupkov. Za tieto 

priestupky udelili policajti  95 blokových pokút v celkovej výške 36.900,-Sk 

 

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. Celkový počet vykonaných kontrol však nie je možné 

uviesť nakoľko tieto kontroly sú realizované aj priebežne počas výkonu služby a hliadky MsP do 

záznamov uvádzajú len kontroly vykonávané na základe pokynov alebo požiadaviek nadriadených. 

Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu sledované obdobia vykonaných 5.836 cielených 

kontrol.  

V súvislosti s vykonávanými kontrolami hliadky MsP v 20. prípadoch našli stratené alebo 

odcudzené veci. 
 

 

Odchyt psov  vykonaný oprávnenou organizáciou bol v priebehu hodnoteného obdobia 

uskutočnený celkom 4x pričom bolo celkovo odchytených 20 túlavých psov.  
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 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  
 

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami 

celkom v  303 prípadoch.  
 

Mestský úrad Sereď   -  47 x  (armovanie MsÚ nie je zahrnuté, odvoz banka- 23x, výpisy   

  z evidencie priestupkov-8x, asistencia -9x, doručenie 1x,   

  civilná ochrana 6x )                                      
 

Okresný súd Galanta   -   13x  (doručenie súdnej písomnosti 5x) 
 

Exekútorský úrad   -  10x (doručenie  úradných písomností ) 
 

Obvodný  úrad Galanta -    8x ( doručenie písomných zásielok)  
 

 

Vojenská polícia   -    2x (súčinnosť pri zákroku, kontrola doprav. situácie)                       
      
 

Policajný zbor  -          251x    - preverenie oznamu od občanov   111 x, 

                                                                       - preverenie objektu PCOO             19 x, 

                                                                       - súčinnosť pri zákroku                    50 x, 

       - dopravná akcia                                   7 x, 

       - domová prehliadka                           11 x, 

       - žiadosť o predvedenie osoby              9 x, 

       - žiadosť o poskytnutie kam.zázn.     30 x, 

       - iné        14 x 

                        

                                                                           
 

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 27 osôb, ktoré 

boli podozrivé zo spáchania trestného činu, priestupku alebo išlo o hľadané, resp. záujmové osoby. 

Za účelom predvedenia použili príslušníci MsP v súlade s ustanoveniami zákona o obecnej 

polícii v jednom prípade donucovacie prostriedky, pričom k zraneniu predvádzanej osoby nedošlo.  

 

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 

zneužitím pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov. 
 

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky  MsP  celkom 524 výjazdov.  (1,7 výjazd  

za 24 hod.) Z uvedeného počtu bolo  520 výjazdov bez  narušenia objektu. V 4 prípadoch zistili 

hliadky MsP narušenie objektu, pričom v jednom prípade išlo o neoprávnený vstup zamestnanca do 

objektu, v druhom prípade o podozrenie z krádeže vlámaním a v posledných dvoch sa jednalo 

o vandalizmus. 

Za prenájom vysielacích zariadení bolo fakturovaných celkom 914 614,- Sk s DPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 


