
INFORMATÍVNA   SPRÁVA  O  ČINNOSTI   MSP  SEREĎ  
 ( rok 2007 ) 

 

V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s ust. zákona 

SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám „Informatívnu  

správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok  2007“.  

 

Č I N N O S Ť  M E S T S K E J  P O L Í C I E  
 

Organizácia a systém práce útvaru MsP :   
 

Činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní vecí 

verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, ako i rozhodnutí primátora mesta, 

vychádza zo zákona NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  

Organizácia a systém práce mestskej polície boli počas celého hodnoteného obdobia 

vykonávané v súlade so zákonom o obecnej polícii, 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 plnenie úloh mestskej polície  v hodnotenom období 

priemerne 15 zamestnancov. Daná situácia (znížený počet policajtov) bola spôsobená tým, že 

v predchádzajúcom období rozviazali s mestom pracovný pomer štyria príslušníci mestskej polície 

a ich počet nebol pre nezáujem zo strany občanov doplnený. Z uvedeného dôvodu bolo začiatkom 

roka vyhlásené nové výberové konanie, ktoré podľa čl.4 VZN č.1/2002 – Štatút MsP uskutočňuje 

výberová komisia menovaná primátorom mesta, pričom konanie je rozdelené do troch častí 

pozostávajúcich z osobných pohovorov, fyzických testov a personálno-psychologického posúdenia 

uchádzačov o prácu. V stanovenom termíne prejavilo záujem o prácu v mestskej polícii celkom 12 

záujemcov, resp. záujemkýň, pretože medzi uchádzačmi o zamestnanie boli len dvaja muži a aj tí ešte 

pred začatím konania svoje žiadosti stiahli. Na základe výsledkov z jednotlivých častí výberového 

konania boli do zamestnania prijaté tri ženy s následným zaradením do funkcie kadet, t.j. zamestnanec 

bez odbornej spôsobilosti, s výkonom práce operačnej služby. Prijatím nových zamestnankýň sa však 

personálny stav mestskej polície nevyriešil, pretože v priebehu sledovaného obdobia rozviazali 

s mestom pracovný pomer ďalší traja príslušníci MsP (celkom v MsP tým chýbalo 7 policajtov). Z uvedených 

dôvodov bolo koncom 1.polroka potrebné opätovne uskutočniť ďalšie výberové konanie. Podaním 

žiadosti sa do výberového konania prihlásilo 18 záujemcov, a to  v rovnakom pomere muži i ženy. Na 

základe výsledkov boli následne do zamestnania prijatí štyria zamestnanci – muži. Naplnenie 

organizačnej štruktúry však ešte nevyriešilo problematiku personálneho stavu vo vzťahu k výkonu 

služby. V zmysle zákona môže totiž úlohy obecnej polície plniť len ten, kto získal odbornú 

spôsobilosť a odbornú spôsobilosť získava príslušník obecnej polície  absolvovaním odbornej prípravy 

(v rozsahu troch mesiacov formou denného štúdia) a úspešným vykonaním skúšky pred komisiou Policajného 

zboru. Z uvedeného dôvodu absolvovali všetci 7. kadeti v období 4.Q odbornú prípravu a skúšku 

odbornej spôsobilosti. Absolvovanie odbornej prípravy formou denného štúdia výrazne skomplikovalo 

výkon služby, ktorý bolo možné zabezpečiť len formou nariadenia nadčasových hodín u všetkých 

odborne spôsobilých príslušníkov, a to vrátane náčelníka a zástupcu.    

Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a 

kontrolované. V súvislosti s kontrolnou činnosťou nebolo v 1.polroku u príslušníkov MsP (okrem 

prípadu, ktorý v mesiaci jún bol medializovaný v TV Markíza ) zistené žiadne porušenie pracovnej disciplíny a 

menej závažné nedostatky v práci boli riešené slovným upozornením alebo zápisom v knihe denných 

hlásení. Sťažnosť na príslušníkov MsP nebola v hodnotenom období prijatá v ani jednom prípade 

avšak za prácu príslušníkov boli v dvoch prípadoch MsP doručené ďakovné listy. Dosiahnuté 

výsledky mestskej polície uvádzané v druhej časti správy korešpondujú so zníženým personálnym 

stavom mestskej polície počas celého sledovaného obdobia.  

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. 



Š T A T I S T I C K Á   S P R Á V A   Č I N N O S T I   M S P   S E R E Ď  
 

( rok 2007 ) 
 

-     policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali   1 432   priestupkov,                                                                                               

-   v blokovom konaní udelili policajti MsP  934  pokút v celkovej výške  293 700,- Sk .  

 

Prehľad zistených a riešených priestupkov v  blokovom konaní za rok 2007 
 
Tabuľka č.1         
 

Druh priestupku - Verejný poriadok 

          (§47,48,49,50, VZN) 
Počet zistených 

priestupkov 

Priestupky riešené 

v blokovom  

konaní 

Suma  

udelených 

blokových pokút 

Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa  §47,1a 1 1 1.000,- 

Budenie verejného pohoršenia                  §47,1,c 6 5 1.400,- 

Znečistenie verejného priestranstva          §47,1d 9 6 3.000,- 

Občianske spolunažívanie                §49, ods.1 a-d 8 3 1.100,- 

Priestupok proti majetku – krádeže              §50 73 5 3.300,- 

Priestupok proti majetku - krádeže v obchodoch §50 42 28 8.000,- 

Rušenie nočného  kľudu §47,1b + VZN 12/98 12 10 3.800,- 

VZN č.1/01  - zneškodňovanie komunálneho odpadu 44 17 7.600,- 

VZN č.1/05 – seredský jarmok 3 3 600,- 

VZN č.2/06 - požívanie alk. nápojov na území mesta  2 2 600,- 

VZN č.3/2005 - Miestne dane 11 9 2.000,- 

VZN č.4/95 -  čistota na VP  2 2 1.200,- 

VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba v meste 17 12 3.500,- 

VZN 4/03  – stanovovanie prevádzkového času 3 2 300,- 

VZN č.4/06 - ochrana verej. zelene  2 1 500,- 

VZN 6/02  – o podmienkach držania psov     14 10 3.400,- 

VZN č.7/91 – pouličný predaj  8 6 1.100,- 

VZN č.7/98  ambulantný predaj v meste 9 9 3.600,- 

VZN č.8/98 - trhový poriadok  6 6 600,- 

VZN č.10/04 – parkovanie nákladných áut 11 6 1.200,- 

VZN č.10/04 – parkovanie na tráve 92 49 11.400,- 

VZN č.10/04 - vraky 9 1 200,- 

VZN č.10/04 - plechové garáže  3 0 0 

§302,odst.1  TZ nakladanie s kom. odpadom 1 1 1.000,- 

TČ - §212 TZ prečin krádeže 11 0 0 

Z.z. 377/2004 - o ochrane  8 0 0 

SPOLU – verejný poriadok 407 194 60.400,- 
 
 
 

 

Tabuľka č.2  
 

Druh priestupku – doprava 

                                            (§22 ods. písm.k), j) 
Počet zistených 

priestupkov 

Priestupky riešené 

v blokovom konaní 

Suma udelených 

blokových pokút 

Zákaz zastavenia                                      č. B31     671 497 158.900,- 

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel               č. B1 57 45 15.800,- 

Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá          č. B5 13 12 3.500,- 

Zákaz vjazdu (jednosmerka)                    č. B2 49 34 13.400,- 

Zákaz státia                                               č.B30       194 137 37.400,- 

Zákon č.315/96 o premávke na pozemných kom. 18 0 0 

Vyhradené parkovisko pre invalidov   č. D12-O1 22 14 4.100,- 

vodorovné značenie - zákaz  1 1 200,- 
 

SPOLU - doprava: 
1025 740 233.300,- 



Priestupcovia podľa pohlavia

ženy; 314; 

22%

muži; 1118; 

78%

 

Spôsob zistenia priestupku

vlastnou 

činnosťou

44%

oznámené na 

MsP

17%

kamerovým 

systémom

39%

 

Rozdelenie priestupcov podľa miesta bydliska 

neznámy priestupca

7%

mimomestský občan

53%

Obyvateľ mesta 

Sereď

40%

 
 

 



Spôsob riešenia priestupkov v  roku  2007  
 

Ta buľ ka  č .3  
 

 

Spôsob riešenia priestupkov za rok 2007  
 

 

počet 
 

Vyjadrenie v 

% 

Dohovorom 286 19,97 

Bloková pokuta 934 65,15 

Zaslané na Obvodný úrad Galanta 31 2,16 

Zaslané na Dopravný inšpektorát 62 4,33 

Zaslané na Colný úrad  1 0,07 

Postúpené na Mestský úrad  6 0,49 

Uložené záznamom § 60,3,b 59 4,12 

Odložené záznamom  § 60,3,a 21 1,47 

Oznámené na OOPZ 16 1,12 

V riešení zostáva 16 1,12 

 

 

Porovnanie výsledkov podľa činnosti  vykonávanej  v  roku 2007 
 

Operačná služba + kamerový systém (1  policajt + 3 kadeti )  
 

Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala 

celkom 632  udalostí  z  toho 558  priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov 

predstavuje 39 %.(viď.graf „spôsob zistenia priestupkov“) Za tieto priestupky bolo udelených 379 

blokových pokút v celkovej sume  129 400,-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  16  záznamov kamerového systému. 
 

Hliadková služba  (8  policajtov)  
  

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a  riešili celkom 874 priestupkov, 

z ktorých 249 zistili na základe oznamu od občana. Za uvedené priestupky policajti udelili blokové 

pokuty v celkovej výške 164 300,-Sk. 
 

 

 

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 407 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní doriešených 

194 priestupkov, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške  60 400,- Sk.  
 

Najviac zistených priestupkov na úseku verejného zaznamenala mestská polícia pri kontrolách 

dodržiavania VZN mesta Sereď. Celkovo bolo zistených 248 priestupkov, a to najmä v súvislosti 

s nedodržiavaním VZN č.10/2004 (parkovanie ne verejnej zeleni, na mieste nie na to určenom, vraky a parkovanie 

nákladných mot.vozidiel) a VZN č.01/2001 (uloženie komunálneho odpadu mimo miesto určené obcou a založenie 

skládky).  

Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti 

majetku podľa §50 zákona o priestupkoch (115 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli mestskej polícii 

oznamované z predajní potravín (42 prípadov), kde sa jednalo o drobné krádeže tovaru páchané zväčša 

bezdomovcami, osobami závislými na návykových látkach alebo inými neprispôsobivými občanmi 

mesta a 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 (73 prípadov). 

V 11 prípadoch bolo v súsislosti s riešením priestupkov proti majetku zistené, že zo strany páchateľa 

ide o opakované konanie, za ktoré bol už v predchádzajúcich 12. mesiacoch postihnutý a keďže takéto 



konanie sa podľa trestného zákona posudzuje ako trestný čin krádeže, boli všetky prípady odstúpené 

PZ SR . 
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Priestupky na úseku cestnej premávky  
 

 

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1 025 prípadov porušenia 

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

doriešených 740 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom 233 300,- 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 – 

671 prípadov. Najviac bolo uvedených priestupkov zistených na ul. Nám.Slobody (454) , Parková 

(194), M.R.Štefánika (188). Pri riešení predmetných priestupkov použili policajti v  114. prípadoch 

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

s predchádzajúcimi obdobiami bol na úseku dopravných priestupkov zaznamenaný pokles v zistených 

priestupkoch, ktorý bol spôsobený na jednej strane nižším počtom policajtov a na druhej väčšou 

disciplinovanosťou vodičov motorových vozidiel. (viď. graf )  

V súvislosti s priestupkami na úseku cestnej premávky je potrebné uviesť, že napriek častým 

oznamom alebo požiadavkám zo strany občanov na riešenie parkovania motorových vozidiel na 

chodníkoch pred obytnými domami alebo i v centre mesta, nie je mestská polícia vecne príslušná na 

prejednanie tohto druhu priestupku v blokovom konaní a tieto priestupky v zmysle § 3 ods.1 písm.g) 

zákona č.564/1990 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov oznamuje bez objasnenia 

(obstarania podkladov pre rozhodnutie) príslušnému orgánu, ktorým je Policajný zbor SR. Napriek 

uvedeným skutočnostiam sa príslušníci mestskej polície nevyhýbali riešeniam nesprávneho 

parkovania na chodníku a v prípade nahlásenia alebo zistenia parkovania vozidla v rozpore so 

zákonom, sa v v prvom rade, t.j. pred oznámením PZ SR, snažili zistiť vodiča vozidla a požiadať ho 

o preparkovanie na parkovisko. V kontexte s problematikou parkovania motorových vozidiel na 

chodníkoch boli zo strany mestskej polície tiež podané návrhy smerujúce k zamedzeniu parkovania 

motorových vozidiel na chodníkoch, a to najmä pred hotelom Hutník, objektom T-mobil na 

Cukrovarskej ul. a  pred objektom lekárne na Pekárskej ulici. Na druhej strane súčasná právna úprava 

zákona o premávke na pozemných komunikáciách jednoznačne nedefinuje každé zastavenie a státie 

s motorovým vozidlom na chodníku ako priestupok, a preto aj keď je to pre mnohých občanov 

neprijateľné, vodičov, ktorí s motorovými vozidlami zastavia na chodníku a neporušia zákon, nie je za 

čo postihovať. Nežiaduca situácia vo veci parkovania na chodníkoch, by sa však mala zmeniť prijatím 

nového zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Podľa pripravovaného navrhovaného 

znenia zákona, ktorého účinnosť, za podmienky schválenia v NRSR, nastane  v júli tohto roka, by 

malo byť zastavenie s vozidlom na chodníku zakázané a mestská polícia vecne príslušná na 

prejednanie tohto druhupriestupku.    
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Oznámenia  
 

 

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

udalostí celkom 1 556 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1 302  oznamov od občanov, 89 oznamov 

od primátora a viceprimátora mesta, 26 od zamestnancov MsÚ, 63 oznamov od náčelníka alebo 

zástupcu náčelníka mestskej polície a  76 oznamov od iných organizácií. 
Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné 

oznamy. Na základe týchto oznamov hliadky mestskej polície zistili 249 priestupkov, za ktoré boli 

následne udelené pokuty v blokovom konaní v celkovej sume 32 800,-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 7 307  cielených 

kontrol.  

V súvislosti s vykonávanými kontrolami hliadky MsP v  7. prípadoch našli stratené alebo 

odcudzené veci a  v  45. prípadoch priniesli k MsP nájdené veci občania mesta. 
 

 

Odchyt psov  vykonaný oprávnenou organizáciou bol v priebehu hodnoteného obdobia 

uskutočnený celkom 13 x, pričom celkovo bolo odchytených  25 túlavých psov a 2 túlavé mačky.  

 

 

 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  
 

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami 

celkom v  383.  prípadoch.  
 

Mestský úrad Sereď   -  120 x    (odvoz banka, výpisy z evidencie priestupkov,  

   civilná ochrana,asistencia, doručenie)   



 

Okresný súd Galanta   -   40 x    (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu) 
 

Exekútorský úrad   -   16 x  (doručenie  úradných písomností ) 
 

Obvodný  úrad Galanta          -   18 x  ( doručenie písomných zásielok)  
 

 

      
 

Policajný zbor  -          189 x    - preverenie oznamu od občanov     64 x, 

                                                                       - preverenie objektu PCOO             16 x, 

                                                                       - súčinnosť pri zákroku                    31 x, 

                    - dožiadania       55 x   

       - domová prehliadka                           13 x, 

       - iné dožiadania       10 x, 

                                                                               
 

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 24 osôb, ktoré 

spáchali alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu. 

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

polícii vo dvoch prípadoch donucovacie prostriedky, pričom k zraneniu predvádzanej osoby nedošlo.  

Koncom sledovaného obdobia bola, na základe dohody s riaditeľom OOPZ Sereď, začatá 

vzájomná spolupráca medzi MsP a OOPZ Sereď. Podstatou spolupráce bolo vytvorenie spoločnej 

hliadky zloženej z príslušníka OOPZ Sereď a príslušníka MsP počas dní piatok a sobota s pôsobením 

výhradne na území mesta. Úlohou zmiešanej hliadky bolo v prvom rade preventívne pôsobenie  

v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb (SAD, parkovisko Lídl, Jednota ) v čase pred koncoročnými 

sviatkami a tiež posilnenie výkonu stávajúcich hliadok mestskej a štátnej polície.  

 

 

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 sledovanom období bol na PCOO pripojené 3 nové objekty a 7 objektov bolo na žiadosť 

majiteľa odpojených z PCOO.  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky  MsP  celkom 619 výjazdov  ( 1,6 výjazdu  za 24 

hod.).   

Z uvedeného počtu bolo  615 výjazdov bez  narušenia objektu. V  4. prípadoch zistili hliadky 

MsP narušenie objektu.Vo všetkých prípadoch išlo o pokus krádeže vlámaním, pričom v ani jednom 

prípade nedošlo ku škode na majetku krádežou tovaru alebo zariadenia .  
 

Za prenájom vysielacích zariadení bolo fakturovaných celkom  1 235 028,-  Sk   s DPH.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


