INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MSP SEREĎ
ZA ROK 2010
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 2010“.
Činnosť mestskej polície Sereď 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.
Plnenie úloh mestskej polície zabezpečovalo v hodnotenom období 17 zamestnancov v počte 16
príslušníkov mestskej polície (vrátane náčelníka a zástupcu) a jedna administratívna referentka.
V priebehu roka 2010 odpracovali príslušníci mestskej polície celkom 2.109 hod. nadčas, t.j.
v priemere 132 hod. / 1 príslušník MsP / rok. Znížený počet príslušníkov mestskej polície oproti
prijatej organizačnej štruktúre (20 zamestnancov) bol spôsobený nedoplnením pracovných miest
po zamestnancoch, ktorí v roku 2008 a 2009 (3. príslušníci MsP) rozviazali pracovný pomer
s mestom Sereď.
Za účelom doplnenia počtu príslušníkov MsP podľa organizačnej štruktúry mestskej polície, bolo
na základe súhlasu primátora mesta dňa 28.07.2010 vyhlásené výberové konanie na prijatie
zamestnancov mesta do pracovnej pozície „príslušník mestskej polície“ (dvaja zamestnanci –
ukončené stredoškolské vzdelanie - maturita) a „zamestnanec oddelenia kriminálnej prevencie
mestskej polície - preventista“ (ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru) a zároveň bola
primátorom mesta stanovená výberová komisia. Ponuka voľných pracovných miest spoločne
s podmienkami určenými pre účasť na výberovom konaní bola zverejnená na oznamovacích
tabuliach mesta, Úradnej tabuli mesta Sereď, internetových stránkach mesta Sereď a v
internetových médiách „Profesia“ a „Seredonline“. Možnosť podať žiadosť o zaradenie do
výberového konania bola ohraničená termínom do 31.08.2010. Záujem o prácu príslušníka
mestskej polície prejavilo v určenom termíne celkovo 84 záujemcov a o prácu preventistu
celkovo 264 uchádzačov.
Výberové konanie na pozíciu „príslušník mestskej polície“ pozostávalo z troch častí zložených z
osobných pohovorov, fyzických testov a psycho-diagnostických testov uskutočnených
v mesiacoch september až október. Z 84. pozvaných uchádzačov sa však osobných pohovorov
zúčastnilo len 26 uchádzačov, z ktorých do II. časti výberového konani (fyzických testov) bolo
pozvaných 22 záujemcov (9 žien a 13 mužov). Na základe personálno-psychologického posúdenia
(psychotesty) boli k prijatiu do zamestnania odporučení 4. uchádzači. Voľné pracovné miesta na
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pracovnú pozíciu „príslušník mestskej polície“ komisia navrhla obsadiť uchádzačmi
umiestnenými na prvom a druhom mieste (žena a muž).
Výberové konanie na pozíciu „preventista“ bolo rovnako rozdelené do troch častí
pozostávajúcich z osobných pohovorov, prezentácie vlastného návrhu projektu kriminálnej
prevencie v rozsahu úloh mestskej polície a psycho-diagnostických testov. Z pozvaných 229.
záujemcov o prácu sa prvého kola pohovorov zúčastnilo 93 záujemcov (17 mužov a 76 žien). Do
užšieho výberu - druhého kola, bolo vybraných 17 uchádzačov. Podmienkou účasti v druhom
kole výberového konania bolo spracovanie projektu kriminálnej prevencie a následná prednáška
na tému „ochrana majetku“ so zameraním na cieľovú skupinu obyvateľov - dôchodcov. Zo
zúčastnených uchádzačov vybrala komisia k účasti na psycho-diagnostických testoch 7
záujemcov (6 žien a 1 muža). Personálno –psychologické posúdenie uchádzačov pre podmienky
mestskej polície vyhotovil Úrad práce, soc. vecí a rodiny – referát poradensko-psychologických
služieb Trnava. Voľné pracovné miesto na pozíciu „preventista“ komisia navrhla obsadiť
uchádzačkou umiestnenou na prvom mieste. Pracovná pozícia však bola obsadená uchádzačkou
umiestnenou na druhom mieste (záujemkyňa umiestnená na 1.mieste nakoniec prehodnotila svoju žiadosť
a pracovné miesto odmietla). Primátor mesta následne akceptoval návrhy výberovej komisie a dňa
05.11.2010 uzatvoril s vybranými uchádzačmi pracovné zmluvy.
Po uzatvorení pracovných zmlúv absolvovali novoprijatí zamestnanci (kadeti MsP) dvojmesačné
školenie zo všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení mesta a interných predpisov
vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície. Školenie bolo realizované náčelníkom mestskej
polície, ako predpríprava k absolvovaniu zákonom určenej odbornej prípravy a záverečnej
skúšky, ktorej cieľom je získanie odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície, bez ktorej
nie je možné činnosť príslušníka MsP vykonávať.
V oblasti kriminálnej prevencie začala mestská polícia plniť úlohy novoprijatou zamestnankyňou
okamžite po jej oboznámení sa so základnými úlohami a činnosťou mestskej polície, príslušnými
zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Sereď v mesiaci november 2010. Medzi
prvé úlohy, ktoré mestská polícia v oblasti kriminálnej prevencie v roku 2010 realizovala, bolo
poskytnutie vhodných informácií občanom mesta formou odborných článkov v miestnych
médiách. V mesiaci december 2010 boli občanom mesta, ako i širokej verejnosti
prostredníctvom internetovej stránky mesta Sereď, internetových novín Seredonline poskytnuté
informácie na témy:
 Činnosť mestskej polície (03.12.2010),
 Podvodníci pri verejných zbierkach + Výzva pre poškodených občanov a Podmienky
realizácie verejných zbierok (08.12. a 09.12.2010),
 Aby bol čas predvianočných príprav pokojný (13.12.2010),
 Dôležité informácie o zábavnej pyrotechnike – nebezpečnosť používania (13.12.2010),
 Doplnenie informácií o zábavnej pyrotechnike – podmienky predaja (17.12.2010),
 Vianoce a Silvester mimo domova? Zabezpečte svoje obydlie proti zlodejom (20.12.2010),
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 Aby bol Váš domov počas Vašej neprítomnosti bezpečný - Všeobecné pravidlá na
zabezpečenie obydlia pred zlodejmi (20.12.2010).
Súčasne boli v rámci plnenia úloh prevencie kriminality spracované ponuky preventívnych
programov pre základné školy :









Dotazník potrieb prevencie na základných školách,
Všeobecné osvetové témy súvisiace s prevenciou kriminality - prednášky, besedy,
workshopy,
prevencia viktimácie (bezpečnostné návyky, agresivita-pasivita-asertivita, násilie a jeho obraz
v sociálnych skupinách, nenechajme sa manipulovať, prevencia obchodovania s ľudmi)
Protidrogová prevencia (program UNPLUGGED),
Preventívne špecifické programy pre deti ZŠ – 1.stupeň (bezpečnostné projekty – kontakt s
neznámym, dopravná výchova, prevencia šikanovania),
Programy pre deti ZŠ – 2.stupeň (program protidrogovej prevencie, prevencia intolerancie /
šikanovania, internetové nebezpečenstvá ),
programy pre učiteľov (prevencia vyhorenia, protidrogová prevencia – ako na to?)
aktivity pre deti počas letných prázdnin (letná škola mestskej polície).

V rámci plnenia úloh kriminálnej prevencie s cieľom eliminácie vandalizmu a poškodzovania
majetku základných škôl situovaných na ulici Komenského v Seredi (ZŠ-J.A.Komenského, ZŠ
P.O.Hviezdoslava a CZŠ sv. Cyrila a Metoda) sa dňa 11.06.2010 uskutočnilo stretnutie náčelníka MsP
Sereď s riaditeľmi ZŠ situovaných na ul.Komenského v Seredi, kde mestská polícia navrhla
riaditeľom základných škôl realizáciu projektu ochrany majetku škôl v dvoch etapách:
 1.etapa – zabezpečenie vstupov, inštalácia statických kamier a osvetlenia, uzatvorenie
prechodu, označenie staveniska, spracovanie a predloženie projektu zabezpečenia
ochrany škôl s cieľom získania finančných prostriedkov na realizáciu 1. a 2.etapy,
 2. etapa – inštalácia 2 ks DOMM otočné kamery podľa predloženého grafického návrhu.
Výsledkom stretnutia bola realizácia len časti 1.etapy návrhu mestskej polície spočívajúca v
osadení statických kamier a osvetlenia, prepojenie kamier na mestskú políciu a údržba
existujúceho osvetlenia.
Počas celého roka 2010 (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) vykonávali hliadky mestskej polície
pravidelný dohľad na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Dohľad bol vykonávaný na
priechodoch pre chodcov na ul.Cukrovarská a na ul.Čepeňská. Celkovo bol dohľad vykonaný
189x.
V kontexte s plnením úloh na úseku prevencie a za účelom výchovy občanov zameranej na
eliminovanie znečisťovania verejných priestranstiev exkrementami od psov, zakúpila mestská
polícia igelitové vrecúška, ktoré príslušníci mestskej polície pri vykonávaní kontrol dodržiavania
podmienok zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
a nariadenia mesta č.6/2002, rozdávali držiteľom psov (50ks vrecúšok á kontrolovaná osoba).
Odovzdanie igelitových vrecúšok držiteľovi psa alebo osobe venčiacej psa, následne príslušníci
mestskej polície zaevidovali a v prípade, ak pri ďalšej kontrole zistili znečistenie verejného
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priestranstva exkrementami od psa bez ich odstránenia z verejného priestranstva osobou
(držiteľom psa), ktorá psa viedla a ktorej už vrecúška na odstránenie výkalov boli odovzdané, bola
táto osoba riešená v zmysle podmienok zákona o priestupkoch.
Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli v celom sledovanom období
pravidelne hodnotené a kontrolované. V súvislosti s kontrolnou činnosťou neboli v roku 2010
zistené nedostatky, ktoré by mali za následok porušenie pracovnej disciplíny. V mesiaci jún 2010
bolo v súlade s kritériami hodnotenia mestskej polície vykonané vyhodnotenie výsledkov
dosiahnutých jednotlivými príslušníkmi MsP za uplynulé obdobie. Vykonaným hodnotením boli
u troch príslušníkov MsP zistené výsledky, na základe ktorých boli dotknutí príslušníci
upozornení na neuspokojivé výsledky v práci s určeným finančným postihom v prípade
nezlepšenia a na možnosť výpovede. Menej závažné nedostatky boli riešené zápisom v Centrále
MsP.
Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť bolo v hodnotenom období prijaté v
štyroch prípadoch. V dvoch prípadoch podanie nespĺňalo podmienky sťažnosti podľa
ustanovení zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a v dvoch prípadoch bola v podaní vyjadrená
nespokojnosť sťažovateľa s konaním hliadky pri vybavovaní priestupku. Výsledok šetrenia v ani
jednom prípade nepreukázal nezákonnosť alebo nedostatky v postupe, či konaní príslušníkov
MsP a sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
V období r. 2010 absolvovali zamestnanci MsP školenie o bezpečnosti práce a ochrane pred
požiarom a školenie vodičov.
V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala mestská
polícia v roku 2010 v 23.prípadoch ochranu verejného poriadku na rôznych kultúrnych,
športových a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Sereď alebo inými
organizáciami pôsobiacimi na území mesta alebo spolupracovala na organizácii a zabezpečovaní
takýchto akcii ( napr. cyklistické preteky, akcie kolieskové korčule, beh usporiadaný Maticou Slovenskou, III.
Festival vážskych vodníkov, Online party, kladenie vencov, zabezpečovanie verejného poriadku pri futbalovom
zápase, bezpečnostný dohľad pri májových oslavách, rybárskych pretekoch, silvestrovských oslavách a pod.).

O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období informovaná aj verejnosť.
Prostredníctvom tlače „Seredské novinky“ a internetových novín „Seredonline“, ako
i regionálnej televízie Krea mali občania mesta možnosť oboznámiť sa s jednotlivými prípadmi,
ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila (viď. príloha č.1 správy).
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ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP SEREĎ
ZA ROK 2010
 Príslušníci mestskej polície v sledovanom období zaznamenali a zaevidovali 1 824 vecí,
z ktorých bolo 1776 priestupkov, 25 trestných činov a 23 iných správnych deliktov.
 Za priestupky uložili príslušníci mestskej polície v blokovom konaní 1 463 pokút v celkovej
výške 22 020,-€ .
Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2010
Tabuľka č.1
Počet
Priestupky riešené
Suma
zistených
v blokovom
uložených
priestupkov
konaní
blokových pokút
§30,1,a) zák.č.372/1990 Zb.-ochrana pred alkohol.
3
2
15
§47,1,a) zák. č.372/1990 Zb. – neuposl. výzvy verej.činiteľa
3
1
5
§47,1,b) zák.č. 372/1990 Zb.- rušenie nočného kľudu
68
30
425
§47,1,c) zák. č.372/1990 Zb. - budenie verej. pohoršenia
1
1
10
§47,1,d) zák. č.372/1990 Zb. - znečistenie verej. priestran.
51
29
235
§47,1,g) zák. č.372/1990 Zb. – zaberanie VP
6
2
20
§49,1, a) – d) zák.č. 372/1990 Zb. - občianske spolunaž.
4
4
60
§50 zák. 372/1990 Zb. - proti majetku, krádeže
94
22
320
VZN č.1/01 - zneškodňovanie kom.odpadu + zák.č.223/01
45
16
170
VZN č.1/05 – seredský jarmok
1
1
20
VZN č.2/06 - požívanie alk. nápojov na VP+ zák.č.219/96
29
14
145
VZN č.3/09 – vylepovanie plagátov počas volebného obd.
4
0
0
VZN č.4/08 - miestne dane
11
8
85
VZN č.4/00 – plagátová výzdoba v meste
10
7
80
VZN č.4/95 – životné prostredie
3
0
0
VZN č.4/07 – predaj na trhových miestach
16
12
130
VZN č.2/09 – dodržiavanie prevádzkového času
13
6
100
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ zák.č.377/2004
22
8
60
VZN č.6/02 – o podmien.držania psov + zákon č.282/02
30
21
235
VZN č.7/98 - pouličný a ambulantný predaj v meste
3
3
25
VZN č.10/04 – parkovanie vozidiel, autobusov
10
1
10
§22zák.č.372/90 Zb. - zákaz zastavenia DZ B34
559
526
7655
§22zák.č. 372/90 Zb. - zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1
130
123
2515
§22zák.č.372/90 Zb. - zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B5
24
23
380
§22zák.č.372/90 Zb. - zákaz vjazdu (jednosmerka) DZ B2
149
144
2530
§22zák.č. 372/90 Zb. - zákaz státia DZ B33 + B33-hasiči
162
151
2205
§22zák.č.372/90 Zb. - zákaz odbočenia vpravo/vľavo
63
61
1025
§22zák.č.372/90 Zb. - zóna zák. státia pre nákl.voz. IP24a
13
13
165
§22zák.č.372/90 Zb. - vyhrad.park. pre osoby ZŤP - IP16
45
40
750
§22zák.č.372/90Zb .- šikmé vodor. čiary DZ V13
5
5
80
§22 zák.č.372/90 Zb. – vyhradené parkovisko
12
11
165
§22 zák.č.372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miest.
30
29
400
§22 zák.č.372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni
74
72
875
§22 zák.č.372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku
46
43
625
§22zák.č.372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zast. SAD
34
33
480
§§22 zák.č.372/1990 Zb. - §23 zák.č.8/09 o cest. prem.
3
1
20
SPOLU:
1776
1463
22020

Druh priestupku

5

Tabuľka č. 2

Trestné činy

Počet zistených
TČ

§245 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestý zákon – poškodzovanie cudzej veci
§212 zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon - prečin krádeže

1
24

Tabuľka č.3

Iný správny delikt

Počet

Spôsob vybavenia

Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a zriaďovaní záchytných
izieb
VZN č. 2/2009 mesta Sereď

16

§48 ods.1 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti
§138 ods.1 písm.i)zákona 08/2009 Z.z. o cestnej
premávke

1

Postúpené mestu/ obci ( podľa TP osoby)
chlapci 9x, vek 15-17r.; dievčatá 7x, vek
13-17r.; alkohol 0,15 – 1,94 ‰
Postúpené mestu Sereď ( 4x rovnaká
prevádzka)
Regionálna veterinárna správa ( voľný
pohyb koní)
ORPZ SR - ODI Galanta

CELKOVO

23

5

1

Tabuľka č.4

Spôsob doriešenia zistených vecí v roku 2010
Dohovorom
Bloková pokuta
Zaslané na Obvodný úrad Galanta
Zaslané na Dopravný inšpektorát
Postúpené na Mestský úrad
Uložené záznamom § 60,3,b
Odložené záznamom § 60,3,a
Zaslané na Region.veterinárnu správu
Oznámené na OOPZ, orgánom činných v TK
V riešení zostalo

Páchate lia
podľa pohlavia

ženy; 433;
24%

počet

Vyjadrenie v %

113
1466
28
39
28
66
27
2
25
26

6,2
80,55
1,54
2,14
1,54
3,62
1,48
0,11
1,37
1,43

muži; 1302;
71%

neznámi; 85;
5%
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Rozdelenie páchateľov podľa miesta bydliska
neznámy
priestupca
5%

Obyvateľ mesta
Sereď
40%

mimomestský
občan
55%

Spôsob zistenia vecí v roku 2010
Operačná služba ( 4 policajti)
Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala
celkom 691 vecí. Z uvedého počtu zistených vecí bolo 674 priestupkov, čo z celkového počtu
všetkých zistených priestupkov predstavuje 38% (viď.graf „spôsob zistenia priestupkov“). Za tieto
priestupky uložili príslušníci vykonávajúci operačnú službu 612 blokových pokút v celkovej sume
9.060,-€.
Prípady, ktoré zistili velitelia zmien kamerovým systémom a ktoré nespadali do kompetencie
mestskej polície, boli oznamované orgánom príslušným na ich vybavenie (napr. ODI Galanta, UJaKP).
Pre účely trestného konania bolo orgánom Policajného zboru SR na základe dožiadania
poskytnutých 25 záznamov kamerového systému. Za všetky prípady zistené kamerovým
systémom možno spomenúť prípad, pri ktorom bol vďaka kamere detailne nasnímaný páchateľ,
ktorý v obci Pata odcudzil bankomatovú kartu prostredníctvom, ktorej sa pokúsil následne
z bankomatu na Námestí slobody v Seredi vybrať peniaze. Kamerovým systémom bol páchateľ
monitorovaný počas celého výberu peňazí.
Hliadková služba ( 10 policajtov)
Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 1129 vecí, z ktorých
431 zistili na základe oznamu od občana a 698 vlastnou činnosťou. Za zistené priestupky
policajti uložili blokové pokuty v celkovej výške 12.960,-€.
Oznámenia od občanov
Na základe 1350. oznamov prijatých od občanov mesta hliadky mestskej polície zistili 431 vecí,
za ktoré boli po preukázaní naplnenia skutkovej podstaty priestupku uložené pokuty
v blokovom konaní v celkovej sume 2.890,- EUR.
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Spôsob zistenia priestupku
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Verejný poriadok (VZN mesta,§47,48,49,50 zák.č.372/90Zb. a iné zákony)
V hodnotenom období mestská polícia v súvislosti so zabezpečovaním verejného poriadku zistila
a zaevidovala celkom 476 vecí, z ktorých bolo 428 priestupkov, 25 trestných činov a 23 iných
správnych deliktov (požitie alkoholických nápojov osobou mladšou ako 18 rokov, nedodržaný prevádzkový čas
podľa nariadenia č.2/2006).
Z uvedeného počtu priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 188, za ktoré mestská
polícia vybrala pokuty v celkovej výške 2.150,-€. Trestné činy a iné správne delikty boli
postúpené vecne a miestne príslušným orgánom na vybavenie.
Zo zistených priestupkov na úseku verejného poriadku zaznamenala mestská polícia najviac
priestupkov pri kontrolách dodržiavania nariadení mesta Sereď. Celkovo bolo zistených 213
priestupkov, a to najmä v súvislosti s nedodržiavaním nariadenia č.01/2001 o odpadoch,
nariadenia č.6/2002 o niektorých podmienkach držania psov, nariadenia č.2/2006 o úprave
podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území Mesta Sereď
(požívanie alkoholu na verejne prístupných miestach) a nariadenia č.5/2007 o ochrane nefajčiarov
(viď.graf „Priestupky VZN mesta Sereď“)
Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti
majetku podľa §50 zákona o priestupkoch (94 prípadov). 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 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. V 24. prípadoch bolo v súsislosti s riešením priestupkov proti majetku zistené, že zo
strany páchateľa išlo o opakované konanie, za ktoré bol už v predchádzajúcich 12. mesiacoch
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postihnutý a keďže takéto konanie sa podľa trestného zákona posudzuje ako trestný čin
krádeže, boli všetky prípady odstúpené PZ SR .
Ďalšími najčastejšie riešenými vecami na úseku verejného poriadku, a to najmä v letných
mesiacoch, boli priestupky spáchané rušením nočného kľudu občanov mesta (68 prípadov).
Okrem uvádzaných priestupkov na úseku verejného poriadku hliadky MsP v sledovanom období
roku 2010 zistili a zaevidovali na území mesta celkom 28 starých vozidiel (vrakov). Zväčša sa
jednalo o staré vozidlá, ktoré svojim technickým stavom už nespĺňali podmienky určené na
prevádzku po pozemných komunikáciách, narúšali estetický vzhľad mesta a zaberali parkovacie
miesta alebo iné verejné priestranstvá mesta. V niektorých prípadoch išlo o vozidlá, ktoré mali
síce EČV a boli prihlásené v dopravnej evidencii, ale nemali platnú STK, EK a zákonné poistenie.
Všetky zistené staré vozidlá boli v priebehu roka na základe výzvy mestskej polície z miest
odstránené.

Priestupky na úseku verejného poriadku
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Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1349 prípadov porušenia
pokynov vyplývajúcich z dopravných značení alebo zákona o cestnej premávke. Z uvedeného
počtu priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo v blokovom konaní
doriešených 1275. Za uložené blokové pokuty vybrali príslušníci MsP celkom 19.870,-€.
Z uvedeného počtu zistených priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo
kamerovým systémom zistených 674 priestupkov a hliadkami MsP, či už na základe oznámenia
od občana alebo vlastnou činnosťou 675 priestupkov. Najčastejšie evidovanými a riešenými
priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu,
ktorý vyplýva z dopravného značenia B34 – zákaz zastavenia – 559 prípadov. Podľa ulíc bolo
najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. Nám.Slobody - 345,
Cukrovarská – 332, Garbiarska - 75. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili
policajti MsP v 138. prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla
(tzv. Papuča).
Dopravné priestupky podľa porušenia
559
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Oznámenia
V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy
udalostí celkom 1575 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1350 oznamov od občanov, 48
oznamov od primátora a viceprimátora, 62 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka
mestskej polície a 115 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli
hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.
Pri preverovaní oznamov, kde občania poukazovali na nevhodné správanie sa mládeže na
verejnosti, bolo hliadkou mestskej polície v 16. prípadoch zistené požívanie alkoholických
nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. V 9. prípadoch sa jednalo o chlapcov vo veku 15 až 17

10

rokov, u ktorých bolo požitie alkoholických nápojov zistené v rozsahu od 0,36 ‰ do 1,94‰
alkoholu v krvi, pričom u jednej osoby bolo požitie alkoholických nápojov zistené opakovane.
Požitie alkoholických nápojov u dievčat bolo zistené v 7. prípadoch, jednalo sa o dievčatá vo
veku 13 až 17 rokov. Požitie alkoholických nápojov bolo zistené v rozsahu 0,29 ‰ až 1,83 ‰
alkoholu v krvi (stav 13.ročného dievčaťa si dokonca vyžadoval urgentný prevoz do nemocnice, intoxikácia
alkoholom v rozsahu 1,834 ‰). Všetky prípady požitia alkoholických nápojov osobou mladšou ako
18. rokov oznámila mestská polícia vecne príslušnému správnemu orgánu, ktorým je obec podľa
miesta bydliska kontrolovanej osoby (12x Mesto Sereď, 1x obec Dolná Streda, 2x Šintava, 1x Mesto
Sládkovičovo).
V 93. prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta (v prevažnej väčšine sa jednalo
o nález psov 40x, osobné doklady a peňaženky 18x, kľúče, evidenčné číslo vozidla, 7x finančná hotovosť v celkovej
výške 284,97 €, 5x mobilný telefón a 1x zlatý náramok a iné.)

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. Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu
sledovaného obdobia vykonaných 6.737 cielených kontrol (18 á deň).
Najčastejšie bola kontrola vykonávaná v oblasti dodržiavania podmienok vyplývajúcich
držiteľom psov z VZN č.6/2002 o niektorých podmienkach držania psov (418 osôb) a čistoty
verejného priestranstva na ul. Bratislavská (339x), ďalej v oblasti dodržiavania podmienok
zákona o ochrane nefajčiarov a zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb (459x) a tiež v oblasti dodržiavania
podmienok nariadenia mesta č.2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach
obchodu a služieb na území Mesta Sereď (259x).
V súvislosti s vykonávanými kontrolami hliadky MsP v 3. prípadoch našli vec, po ktorej bolo
vyhlásené pátranie (nález odcudzenej motorovej štvorkolky a dve odcudzené OMV).
Odchyt psov vykonaný oprávnenou organizáciou bol v priebehu hodnoteného obdobia
uskutočnený celkom 21 x, pričom celkovo bolo odchytených 26 túlavých psov.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom
v 547. prípadoch.
Mestský úrad Sereď

-

62 x (odvoz banka,civilná ochrana, asistencia, doručenie)

Okresný súd Galanta

-

167 x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)

Exekútorský úrad

-

35 x (doručenie úradných písomností )

Obvodný úrad Galanta

-

16 x ( doručenie písomných zásielok)

HaZZ Sereď

-

11 x
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RZP

-

33 x

Železničná polícia

-

6x

Policajný zbor

-

217 x

- preverenie oznamu od občanov 92 x,
- preverenie objektu PCOO
- súčinnosť pri zákroku
- dožiadania
- spoločný výkon služby
- iné dožiadania

12 x,
32 x,
25 x,
3 x,
53 x,

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 35 osôb, ktoré
spáchali alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu. Za účelom predvedenia použili
príslušníci MsP v súlade s ustanoveniami zákona o obecnej polícii v 4. prípadoch donucovacie
prostriedky, pričom k zraneniu predvádzanej osoby nedošlo.
V 1. polroku bola (jún) zrealizovaná súčinnostná akcia príslušníkov OKP ORPZ Galanta a MsP
Sereď. Akcia bola zameraná na kontrolu prejavov extrémizmu a požívania alkoholu maloletými
a mladistvými osobami. Kontrola prebehla v reštauračných prevádzkach Mlynská záhrada,
Kolkáreň a Trio. V reštauračnej prevádzke Trio bolo zistené požitie alkoholu mladistvou osobou
(0,53‰ alkoholu v krvi). Rovnako aj v 2.polroku (október) sa mestská polícia zúčastnila súčinnostnej
akcie s OOPZ Sereď zameranej na kontrolu požívania alkoholu maloletými a mladistvými
osobami v prevádzkach Cosser, Grand a Park Pub. Požitie alkoholu mladistvou osobou (dychovou
skúškou bolo tejto osobe nameraných 2,5 ‰ alkoholu v krvi) bolo zistené iba v jednom prípade, a to v
prevádzke Park Pub.
V mesiaci december bol realizovaný spoločný výkon služby s príslušníkmi OOPZ Sereď formou
pešej obhliadky. Spoločný výkon služby bol zameraný najmä na kontrolu dodržiavania verejného
poriadku, nariadení mesta, pravidiel cestnej premávky a kontrolu prevádzok nákupných
jednotiek a priľahlých parkovísk, so zameraním na prevenciu pred krádežami do motorových
vozidiel.

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 boli z PCOO na žiadosť majiteľa (3x z dôvodu ukončenia prevádzky zariadenia)
odpojené 4 objekty (k 01.04.2010, k 30.6.2010, k 30.09.2010, k 31.10.2010 ) a 2 objekty boli na PCOO
napojené.
V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP celkom 396 výjazdov, čo predstavuje
jeden výjazd za 24 hodín. Z uvedeného počtu výjazdov bolo 389 bez narušenia objektu
a poplach bol spôsobený chybou obsluhy alebo poruchou technického zariadenia objektu. V 7.
prípadoch hliadky MsP zistili narušenie objektu. (3x narušenie školského zariadenia – 3x vznikla škoda na
poškodenom obloku, balkonových dverách a pomôckach umiestnených v kabinete – páchateľ sa na mieste v čase
zásahu hliadky už nenachádzal, 1x sa jednalo o vybúranie otvoru do steny objektu - páchateľ bol hliadkou MsP
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zaistený, 1x – narušenie objektu, škoda na majetku nevznikla - páchateľ bol hliadkou MsP zaistený, 1x – vznikla
škoda na poškodenej vstupnej bráne objektu, hliadka MsP na mieste zaistila dve osoby, ktoré mali záujem odcudziť
železo a plechy z objektu, 1x – vznikla narušením objektu väčšia škoda na majetku odcudzením vecí, poškodením
vnútorného zariadenia a zničením zabezpečovacieho zariadenia – vec v šetrení PZ SR).

V zmysle zmluvných podmienok bolo v roku 2010 za prenájom vysielacích zariadení
fakturovaných celkom 29.461,51 € s DPH.
Mgr.Miloš Klenovič
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