INFORMATÍVNA

SPRÁVA O ČINNOSTI
ROK 2008

MSP SEREĎ ZA

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 1.polrok 2008“.

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 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 19 zamestnancov.
V mesiaci január štyria zamestnanci, ktorí koncom r.2007 nezloţili odbornú spôsobilosť,
úspešne absolvovali opakovanú skúšku odbornej spôsobilosti a od februára mohli kvalifikovane plniť
úlohy mestskej polície v rozsahu zákona č.564/1991 Zb.
Začiatkom obdobia II.Q došlo k zníţeniu počtu sluţbukonajúcich príslušníkov MsP o jednu
príslušníčku ( dôvod dlhodobá PN), ktorá následne v IV.Q nastúpila na materskú dovolenku
a v mesiaci august z dôvodu ukončenia pracovného pomeru o ďalšieho príslušníka MsP, ktorého sa
podarilo nahradiť v mesiaci október novým zamestnancom s odbornou spôsobilosťou príslušníka
mestskej polície.
Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a
kontrolované. V súvislosti s kontrolnou činnosťou boli v roku 2008 u piatich 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 a podľa závaţnosti porušenia im bol zároveň určený aj finančný postih.
Menej závaţné nedostatky boli riešené slovným upozornením alebo zápisom v Centrále MsP.
Sťaţnosť na príslušníkov MsP bola v hodnotenom období prijatá v troch prípadoch.
Predmetom prijatých sťaţností bola nespokojnosť sťaţovateľa buď s konaním hliadky pri vybavovaní

jeho veci alebo pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s činnosťou MsP. Výsledky šetrenia v dvoch
prípadoch nepreukázali nezákonnosť ani nedostatky v postupe alebo v konaní príslušníkov MsP a v
jednom prípade bolo vybavenie sťaţnosti z dôvodu rozsahu šetrenia presunuté do ďalšieho
sledovaného obdobia.
Za prácu príslušníkov MsP boli v roku 2008 prijaté dva ďakovné listy, a to od ORPZ – UJKP
Galanta za vyhľadanie a zaistenie viackrát trestanej osoby a od VÚ Sereď za spoluprácu pri
zabezpečovaní dňa detí konaného v priestoroch vojenského útvaru.
V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala mestská
polícia v priebehu roka okrem iného aj 18x ochranu verejného poriadku na rôznych kultúrnych,
športových a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Sereď alebo inými organizáciámi
pôsobiacimi na území mesta. (oslavy 1.mája, akcia-kolieskové korčule, rybárske preteky, MDD,
draţby bytov , cyklistické preteky, koncert Hip-Hop, veterány, pietna akcia –SNP, kladenie vencov
v ms.parku, jarmok, vatra zvrchovanosti, vítanie Nového roka – laserová party)
V rámci schválených finančných prostriedkov v rozpočte MsP pre rok 2008 došlo
v hodnotenom období k :
-

zakúpeniu a nainštalovaniu nového PCOO,

-

zakúpeniu a nainštalovaniu novej telefónnej ústredne (dôvod - neodstrániteľná porucha na
pôvodnej TÚ prevádzkovanej od r.1995),

-

zakúpeniu nového sluţobného automobilu zn. Peugeot 207 SW (so vznetovým motorom), do
ktorého bol zároveň spoločnosťou, ktorá zabezpečovala dodávku nového PCOO dodaný
(za 1,00 Sk) a nainštalovaný monitorovací systém vozidla (GPS) umoţňujúci sledovať
jeho pohyb priamo v operačnom stredisku mestskej polície. Uvedeným systémom sa
zabezpečil prehľad o pohybe motorizovanej hliadky MsP počas výkonu sluţby a rovnako
aj kontrola plnenia určených úloh a tieţ moţnosť spätného preverenia zásahov
vykonávaných motorizovanou hliadkou MsP.

-

zakúpeniu a výmene vchodových dverí,

-

vymaľovaniu vnútorných priestorov MsP

-

zakúpeniu jednotného regálu / panel na umiestenie všetkých TV a LCD monitorov
kamerového systému.

O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období pravidelne informovaná aj verejnosť.
Prostredníctvom tlače, internetových stránok mesta Sereď a internetových novín Sered online.sk mali
občania mesta moţnosť oboznámiť sa s jednotlivými prípadmi, ktoré mestská polícia v rámci svojej
činnosti riešila.

ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP SEREĎ
( rok 2008 )
-

policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 1539 priestupkov,

-

v blokovom konaní udelili policajti MsP 1029 pokút v celkovej výške 354.200,- Sk .
( za rok 2008 - 350 600,-Sk , priestupky doriešené z roku 2007 - 3.600,-Sk)

Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2008
Tabuľka č.1
Počet
Priestupky riešené
Suma
zistených
v blokovom
udelených
priestupkov
konaní
blokových pokút

Druh priestupku - Verejný poriadok
(§47,46,48,49,50, VZN)
§30,1,a ochrana pred alkoholizmom
Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa §47,1a
Budenie verejného pohoršenia
§47,1c
Znečistenie verejného priestranstva
§47,1d
Občianske spolunaţívanie
§49,1 a-d
Priestupok proti majetku – krádeţe
§50
Priestupok proti majetku - krádeţe v obchodoch §50
Rušenie nočného kľudu §47,1b + VZN 12/98
VZN č.1/01 - zneškodňovanie komunálneho odpadu
VZN č.2/06 - poţívanie alk. nápojov na území mesta
VZN č.3/2005 - Miestne dane
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba v meste
VZN č.4/03 – dodrţiavanie prevádzkového času
VZN č.4/06 - ochrana verej. zelene
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov
VZN č.6/02 – o podmienkach drţania psov
VZN č.7/91 pouličný predaj v meste
VZN č.3/07 - trhový poriadok
VZN č.10/04 – parkovanie nákladných áut
VZN č.10/04 – parkovanie na tráve
TČ - §212 TZ prečin krádeţe, škoda na majetku

SPOLU – verejný poriadok

7
3
5
17
5
104
79
15
38
18
40
18
6
3
47
5
9
3
5
96
35

1
5
15
4
10
39
12
10
14
17
13
4
2
34
1
6
3
3
62
-

200,0,1.300,4.900,1.800,5.100,7.900,5.200,5.300,3.900,5.300,4.600,1.600,800,5.300,100,3.000,1.100,600,14.500,0,-

558

255

72.500,-

Tabuľka č.2

Druh priestupku – doprava
(§22 ods. písm.k), j)
Zákaz zastavenia
č. B31
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
č. B1
Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá
č. B5
Zákaz vjazdu (jednosmerka)
č. B2
Zákaz státia
č.B30
Zákon č.315/96 o premávke na pozemných kom.
Vyhradené parkovisko pre invalidov č. D12-O1
Zóna zákazu státia pre nákladné vozidlá D56a

SPOLU - doprava:

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

669
46
10
6
184
4
56
6

528
39
7
5
152
40
3

190.600,14.200,2.600,2.200,53.400,0,14.200,900,-

981

774

278.100,-

Spôsob riešenia priestupkov v roku 2008
Tabuľka č.3

Spôsob riešenia priestupkov za 1.polrok 2008
Dohovorom
Bloková pokuta
Zaslané na Obvodný úrad Galanta
Zaslané na OOPZ, Dopravný inšpektorát, orgánom činných v TK
Postúpené na Mestský úrad
Uloţené záznamom § 60,3,b
Odloţené záznamom § 60,3,a
Zaslané na Ţelezničnú políciu
V riešení zostáva

počet

Vyjadrenie v %

213
1029
30
68
7
92
41
1
58

13,84
66,86
1,95
4,41
0,45
5,98
2,66
0,06
3,77

kamerovým

Spôs ob zis te nia prie s tupku

systémom
26%

oznámené na MsP
22%

vlastnou činnosťou
52%

Priestupcovia podľa pohlavia

muži; 995; 65%

neznámi páchatelia;
ženy; 399; 26%

145; 9%

Rozde le nie prie s tupcov podľa mie s ta bydlis ka
obyvateľ mesta Sereď
neznámy priestupca

44%

9%

mimomestský občan
47%

Porovnanie výsledkov činnosti MsP s predchádzajúcimi obdobiami
Ziste né prie stupky

2125
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Operačná služba ( 4 policajti)
Kamerovým systémom operačná sluţba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala
celkom 407 priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 26 %.(viď.graf
„spôsob zistenia priestupkov“) Za tieto priestupky bolo udelených 283 blokových pokút v celkovej sume
105.900,-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 doţiadania poskytnutých 12 záznamov kamerového systému. Za všetky prípady zistené
kamerovým systémom moţno spomenúť prípad, pri ktorom bol vďaka kamere zistený
a identifikovaný páchateľ krádeţe bicykla uzamknutého pred Mestskou poliklinikou. Išlo o osobu
závislú na návykových látkach a ktorá sa len pár dní pred skutkom vrátila z výkonu trestu.
Hliadková služba ( 1 2 policajtov)
Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 1132
priestupkov, z ktorých 346 zistili na základe oznamu od občana. Za uvedené priestupky policajti
udelili blokové pokuty v celkovej výške 244.700,-Sk.

Priestupky na úseku verejného poriadku (VZN mesta,§47,46,48,49,50 z.372/90Zb. a iné zákony)
V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených
a zaevidovaných celkom 558 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní doriešených
255 priestupkov, za ktoré mestská polícia uloţila a vybrala pokuty v celkovej výške 72.500,- Sk.
Zo zistených priestupkov na úseku verejného poriadku zaznamenala mestská polícia najviac
priestupkov pri kontrolách dodrţiavania VZN mesta Sereď. Celkovo bolo zistených 288 priestupkov,
a to najmä v súvislosti s nedodrţiavaním VZN č.10/2004 (parkovanie ne verejnej zeleni, na mieste nie
na to určenom, vraky a parkovanie nákladných mot.vozidiel) 101 priestupkov, VZN č.5/2007 (ochrana
nefajčiarov – fajčenie na zakázaných miestach) 47 priestupkov, VZN č.3/2005 (miestne dane) 40
priestupkov a VZN č.01/2001 (uloţenie komunálneho odpadu mimo miesto určené obcou a zaloţenie
skládky) 38priestupkov.
Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti
majetku podľa §50 zákona o priestupkoch (218 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli mestskej polícii
oznamované najmä z predajní potravín (79 prípadov), kde sa jednalo o drobné krádeţe tovaru páchané
zväčša bezdomovcami, osobami závislými na návykových látkach alebo inými neprispôsobivými
občanmi mesta a 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
(104 prípadov). V 35 prípadoch bolo v súsislosti s riešením priestupkov proti majetku zistené, ţe zo
strany páchateľa ide o opakované konanie, za ktoré bol uţ v predchádzajúcich 12. mesiacoch
postihnutý a keďţe takéto konanie sa podľa trestného zákona posudzuje ako trestný čin krádeţe, boli
tieto prípady odstúpené PZ SR .

Priestupky na úseku cestnej premávky
Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 981 prípadov porušenia
dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní
doriešených 774 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom 278.100,- 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 –
669 prípadov. Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul.
Nám.Slobody, Parková, M.R.Štefánika, Cukrovarská. Pri riešení predmetných priestupkov pouţili
policajti MsP v 88. prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv.
Papuča).
V súvislosti s priestupkami na úseku cestnej premávky je potrebné uviesť, ţe koncom
sledovaného obdobia prijala NRSR nový zákon o cestnej premávke, ktorým sa súčasne mení a dopĺňa
zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou sa
s účinnosťou od 01.02.2009 novo vymedzujú kompetencie mestských a obecných polícií vo veciach
riešenia priestupkov na úseku cestnej premávky. Príslušníci mestských a obecných polícii budú od
účinnosti zmeny zákona vďaka rozšíreným kompetenciám oprávnení prejednávať priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho :
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz
otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna,
pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, t.j.
nerešpektovanie podmienok zákona o cestnej premávke upravených v §23 - §25, ako napr. parkovanie
na chodníku, priechode pre chodcov, zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy, na moste, ale i na
cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, v protismere alebo na miestach, kde by bol znemoţnený
vjazd a výjazd vozidiel, prípadne kde vodič pri zastavení a státí s vozidlom neponechá voľný zákonom
stanovený priestor vozovky. Uvedené zmeny so sebou súčasne prinášajú aj nutnosť vykonať zmeny

v niektorých súčasne platných VZN mesta Sereď, ktoré z dôvodu uvedených zmien strácajú
opodstatnenie ( VZN č.10/2004) alebo nie sú v súlade s prijatými zmenami zákona o cestnej premávke
a zákona o obecnej polícii (VZN č.4/1995; VZN č.1/2000)

Oznámenia
V hodnotenom období operačná sluţba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy
udalostí celkom 1 790 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1371 oznamov od občanov, 116 oznamov
od primátora a viceprimátora mesta, 22 od zamestnancov MsÚ, 90 oznamov od náčelníka alebo
zástupcu náčelníka mestskej polície a 101 oznamov od iných organizácií, 90 oznamov v súvislosti
s nálezom rôznych vecí ( kľúče, doklady, psy, peňaţenky , 78x finančná hotovosť v celkovej sume
7834,-Sk) .
Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné
oznamy. Na základe týchto oznamov hliadky mestskej polície zistili 346 priestupkov, za ktoré boli
následne udelené pokuty v blokovom konaní v celkovej sume 42.705,-Sk ( 1417,54 € ).

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 aj priebeţne počas výkonu sluţby a hliadky
MsP do záznamov uvádzajú len kontroly vykonávané na základe pokynov alebo poţiadaviek
nadriadených. Podľa sluţobnej dokumentácie bolo v priebehu sledované obdobia vykonaných
7 466 cielených kontrol.

Pri vykonávaní uvedených kontrol hliadky MsP
odcudzené veci.

našli v 5. prípadoch stratené alebo

Odchyt psov vykonaný oprávnenou organizáciou za dohľadu príslušníkov MsP bol
v priebehu hodnoteného obdobia uskutočnený celkom 13 x s výsledkom 19. odchytených túlavých
psov a 4. túlavých mačiek.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami
celkom v 681. prípadoch.

Mestský úrad Sereď

-

166 x

(odvoz banka,civilná ochrana, asistencia,
doručenie písomností , interné oznámenia vo veci
napr. poškodeného dopravného značenia,
poškodenej zastávky SAD, nefunkčného
pouličného osvetlenia, chýbajúcich kanalizačných
krytov , o náleze kanalizačných krytov a pod..)

Okresný súd Galanta

-

153 x

(doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)

Exekútorský úrad

-

26 x

Obvodný úrad Galanta

-

6x

Iné bezpečnostné zloţky

-

Policajný zbor

-

18 x
237 x

(doručenie úradných písomností )
( doručenie písomných zásielok)

- ţelezničná polícia
- vojenská polícia

17 x
1x

- preverenie oznamu od občanov
- preverenie objektu PCOO
- súčinnosť pri zákroku
- doţiadania
- domová prehliadka
- spoločný výkon sluţby
- iné doţiadania

103 x
39 x
28 x
20 x
4 x
27 x
16 x

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 45 osôb, ktoré
spáchali alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu.
Z uvedeného počtu bolo k OOPZ predvedených 37 osôb :

a na MsP 8 osôb :

-

hľadaná osoba – 4x
zatykač: 2x
podozrenie z TČ: 7x
TČ: 22 x ( z toho prečin: 19x )
záujmová osoba: 2x

- priestupok §50: 4x
- hľ.osoba: 1x
- zistenie totoţnosti: 1x
- prečin: 1x
- podozrenie z TČ: 1x

Za účelom predvedenia pouţili príslušníci MsP v súlade s ustanoveniami zákona o obecnej
polícii v dvoch prípadoch donucovacie prostriedky, pričom k zraneniu predvádzanej osoby nedošlo.

Spoločný výkon sluţby mestskej a štátnej polície bol realizovaný v roku 2008 27 krát.
Cieľom spoločnej hliadky zloţenej z príslušníka OOPZ Sereď a príslušníka MsP bolo v prvom rade
preventívne pôsobenie v miestach so zvýšeným pohybom osôb, ako i zisťovanie, odhaľovanie a
objasňovanie priestupkov na úseku dopravy a verejného poriadku a následne aj získavanie poznatkov
k neobjasnenej TČ, či zabezpečovanie kultúrnych akcií poriadaných v meste Sereď.
V rámci súčinnosti s PZ SR boli v priebehu sledovaného obdobia realizované aj tri
preventívne akcie zamerané najmä na kontrolu dodrţiavania podmienok zákona č.219/1996 Zz. (o
ochrane pred alkoholizmom) , t.j. predaj, podanie alebo umoţnenie poţívania alkoholických nápojov
osobám mladším ako 18 rokov. Pri kontrolách, ktorých sa záčasnili aj sociálni kurátori UPSVaR
Galanta, bolo v 17. prípadoch zistené poţitie alkoholických nápojov mladistvými osobami a v 5.
maloletými osobami , a to v rozsahu od 0,05 do 1,01 Mg/l. Uvedené akcie s podobným zameraním
plánujem vykonávať v súčinnosti s PZ aj nasledujúcom období r.2009

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.
V sledovanom období bolo pripojených na PCOO 5. nových objektov a 5. objektov sa na
ţiadosť majiteľov odpojilo.
V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP celkom 653 výjazdov, čo
predstavuje 1,7 výjazdu za 24 hodín. Z uvedeného počtu bolo 649 výjazdov bez zistenia narušenia
objektu. V 4. prípadoch hliadky MsP zistili narušenie objektu, pričom v 3.prípadoch nedošlo k ţiadnej
škode na majetku a v jednom prípade bola krádeţou vlámaním spôsobená škoda na majetku.
Pri preverovaní objektu došlo v jednom prípade aj k pracovnému úrazu príslušníka MsP, a to
tým, ţe v tme stupil na dosku s klincom, ktorý mu prepichol chodidlo ľavej nohy. Zranenie si
vyţiadalo okamţitú lekársku pomoc a následnú 14 dňovú práceneschopnosť.
V zmysle zmluvných podmienok boli v 2.Q.2008 zvýšené poplatky za prenájom vysielacieho
zariadenia, a to o mieru inflácie, ktorá za rok 2007 predstavovala 2,8 %.
Za prenájom vysielacích zariadení bolo v roku 2008 fakturovaných celkovo 1 143 627,-Sk
(37 961,46 €) s DPH, z ktorých je evidovaný nedoplatok vo výške 11.900,-Sk ( 395 €) s DPH.
(nedoplatok bol uhradený v mesiaci Január 09)

