INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA
ROK 2011
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 2011“.
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 (ďalej len zákon o obecnej polícii).
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 schválenej organizačnej štruktúry (20 zamestnancov) zabezpečovalo plnenie úloh
mestskej polície:
1.štvrťrok : 20 zamestnancov
Výkon služby - 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka),
Hliadková služba – 10 príslušníkov MsP,
Operačná služba – 4 príslušníci MsP,
Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa,
Administratívny referát - 1 zamestnankyňa,
Odborná príprava k získaniu odbornej spôsobilosti – 2 kadeti (obaja kadeti v období
od 17.01. do 31.03.2011 absolvovali odbornú prípravu v školiacom stredisku Mestskej polície
Bratislava a úspešným vykonaním záverečnej skúšky získali odbornú spôsobilosť príslušníka MsP);

2.štvrťrok : 17 zamestnancov
Výkon služby - 14 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka),
Hliadková služba – 8 príslušníkov MsP,
Operačná služba – 4 príslušníci MsP,
Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa,
Administratívny referát - 1 zamestnankyňa,
Odborná príprava k získaniu odbornej spôsobilosti – 1 kadet (odborná príprava
absolvovaná v období od 11.04. do 30.06.2011 v školiacom stredisku Mestskej polície Bratislava
s úspešným vykonaním záverečnej skúšky získaním odbornej spôsobilosti príslušníka MsP );

3. štvrťrok : 17 zamestnancov
Výkon služby – 14 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka ),
Hliadková služba – 8 príslušníkov MsP,
Operačná služba – 4 príslušníci MsP,
Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa a 1 príslušníčka MsP (zabezpečovanie
realizácie projektov „Bližšie k občanom“ a „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“ ),
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Administratívny referát - 1 zamestnankyňa;
4. štvrťrok : 16 zamestnancov
Výkon služby – 14 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka ),
Hliadková služba – 8 príslušníkov MsP,
Operačná služba – 4 príslušníci MsP,
Oddelenie prevencie - 1 príslušníčka MsP (dokončenie realizácie projektov „Bližšie
k občanom“ a „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“ ),(zamestnankyňa odd. prevencie
nastúpila v priebehu 4.Q na materskú dovolenku),
Administratívny referát - 1 zamestnankyňa;
Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a
kontrolované. V súvislosti s kontrolnou činnosťou boli v hodnotenom roku zistené
nedostatky u šiestich príslušníkov MsP, z ktorých dva prípady boli kvalifikované ako
porušenie pracovnej disciplíny vyriešené písomným upozornením a upozornením na
možnosť výpovede, dva menej závažné nedostatky boli doriešené slovným
upozornením, v jednom prípade boli kontrolou zistené skutočnosti, na základe ktorých došlo
po dohode k ukončeniu pracovného pomeru s príslušníkom, ktorý sa porušenia dopustil
a v poslednom prípade bolo porušenie pracovnej disciplíny zistené na základe sťažnosti
podanej administratívnou pracovníčkou MsP na konanie príslušníka MsP a ktoré bolo
predmetom šetrenia komisie menovanej primátorom mesta. Predmetné porušenie
pracovnej disciplíny bolo vzhľadom na celoročné výsledky dotknutého príslušníka MsP
zohľadnené vo výške koncoročnej odmeny.
Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť (v zmysle podmienok zákona č.9/2010 Z.z.
o sťažnostiach) bolo v hodnotenom období prijaté v dvoch prípadoch. V jednom prípade bolo
na základe prijatej sťažnosti zistené porušenie pracovnej disciplíny a v druhom prípade sa
jednalo o podanie občana zaslané elektronickou poštou, ktorý poukazoval na nevhodné
správanie sa službukonajúcej hliadky. Predmetná sťažnosť bola podľa §6 zákona č.9/2010 Z.z.
o sťažnostiach, z dôvodu nevykonania jej autorizácie, ako i neposkytnutia následnej
spolupráce zo strany sťažovateľa, odložená.
V priebehu roka 2011 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho výkonu služby
nasledovné školenia a odborné výcviky :
- metodika a postup v prípade havárie v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice,
- právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť MsP – zákon o obecnej polícii, priestupky
a iné správne delikty, dohľad nad dodržiavaním nariadení mesta, vyhotovovanie
spisových materiálov, kontrola požívania alkoholických nápojov mladistvými
a maloletými osobami,
- taktika zákrokov pri narušení objektov PCOO,
- taktika a spôsob policajnej streľby,
- sebaobrana a spôsob vedenia zákrokov,
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program proti násiliu v materských školách a na základných školách „Srdce na dlani“,
ktorého realizácia bola následne v mesiaci september 2011 ponúknutá materským
školám mesta.

Na základe rokovaní s primátorom mesta došlo koncom 1.štvrťroka, za účelom zefektívnenia
činnosti príslušníkov mestskej polície pri výkone hliadkovej činnosti, k zakúpeniu technických
zariadení (GPS systém a kamery do služobných vozidiel) umožňujúcich kontrolovať pohyb hliadky
počas pešej obhliadky mesta a zaznamenávať pohyb a jej činnosť pri motorizovanej
obhliadke. (Predmetné zariadenia však nemajú len účel sledovania pohybu hliadky, ale slúžia aj na ochranu
samotných príslušníkov mestskej polície. Prostredníctvom GPS zariadenia, ktoré do mapy zobrazenej na
monitore počítača zaznamenáva presný pohyb hliadky, môže príslušník MsP oznámiť policajtovi operačnej
služby stav núdze a ten vie, na ktoré konkrétne miesto má vyslať pomoc. Rovnako možno v prípadoch prejavu
nespokojnosti alebo i sťažností prijatých zo strany občanov mesta, v ktorých poukazujú na to, že hliadka ich
oznam nepreverila alebo na miesto oznamu prišla až po uplynutí značného času, preveriť a odstrániť
pochybnosti o jej činnosti.)

V súčasnej dobe mestská polícia disponuje technickými zariadeniami, ktoré umožňujú
kompletný prehľad o pohybe a činnosti hliadky, a to prostredníctvom :
- Zariadenia na záznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
uskutočnených pevnou linkou a hovorov uskutočnených rádiostanicou MsP,
- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu služobných vozidiel MsP,
- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu pešej hliadky,
- Kamerového systému v služobných vozidlách určeného k záznamu udalostí z pohľadu
vodiča vozidla.
- Kamerového systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta,
Začiatkom 2.štvrťroka sa uskutočnilo stretnutie príslušníkov mestskej polície s primátorom
mesta a viceprimátorom. Primátor mesta na tomto stretnutí oboznámil príslušníkov
mestskej polície so svojimi predstavami o ich činnosti týkajúcej sa výkonu služby a novými
technickými zariadeniami, ako i zámerom zaviesť cyklo hliadky MsP. V danej súvislosti
primátor zároveň uviedol, že v prípade, ak sa niektorý príslušník mestskej polície s danými
skutočnosťami nestotožní nebude mu brániť v ukončení pracovného pomeru. V kontexte
s primátorovým vyjadrením boli následne uskutočnené rozhovory s jednotlivými príslušníkmi
mestskej polície, výsledkom ktorých bolo ukončenie pracovného pomeru dohodou s 3
príslušníkmi mestskej polície.
Za účelom doplnenia počtu príslušníkov mestskej polície bolo vyhlásené výberové konanie
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“. Záujem o prácu
príslušníka mestskej polície prejavilo v určenom termíne celkovo 57 záujemcov (36 mužov a 21
žien), z ktorých deviati boli komisiou vyradení z dôvodu nesplnenia zákonnej podmienky veku
alebo vzdelania. Na základe výsledkov z jednotlivých častí výberového konania (najmä
psychotestov) nebol k prijatiu do zamestnania odporučený ani jeden uchádzač, čoho
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dôsledkom bolo neobsadenie voľných pracovných miest a výberové konanie bude nutné
zopakovať.
V kontexte s uskutočneným výberovým konaním, ako i poznatkami získanými z minulých
výberových konaní možno konštatovať, že pokiaľ nepríde najmä k zmene ponúkaných
podmienok (zmena podmienok finančného zabezpečenia - motivácia) zo strany mesta, ako
zamestnávateľa, o prácu v mestskej polícii budú prejavovať záujem len dlhodobo
nezamestnaní, ktorí si nevedia nájsť inú prácu a tí, ktorí sú na prácu príslušníka mestskej
polície psychicky, ale i fyzicky nespôsobilí, prípadne výsluhoví dôchodcovia z radov armády,
polície, či colnej správy.
V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala mestská
polícia v priebehu roka okrem iného aj ochranu verejného poriadku na rôznych kultúrnych,
športových a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Sereď alebo inými
organizáciámi pôsobiacimi na území mesta alebo spolupracovala na organizácii
a zabezpečovaní takýchto akcii (1x Kasárenská – cintorín /17.02.2011/, oslavy 1.mája, rybárske preteky,
cyklomaratón, Sereď na kolieskach, medzinárodné cyklistické preteky, Sereďský hodový jarmok, koncert pre
záchranu amfiteátra, kladenie vencov - holocaust, vianočné trhy, silvestrovský ohňostroj).

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície pri zabezpečovaní
verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh, výcvikov a školení, ale i z dôvodu
zníženého počtu príslušníkov, celkovo 2935,5 hod. práce nadčas a náčelník so zástupcom
celkom 455 hod., čo predstavuje v priemere á 183,5 hod./príslušník MsP.
V spojitosti s informáciami o činnosti mestskej polície je v rámci predkladanej správy nutné
spomenúť aj zmenu zákona o obecnej polícii, ku ktorej došlo schválením zákona č.105/2011
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov a ktorý s účinnosťou od 01.05.2011 rozširuje a upravuje pôsobnosť mestskej
polície v inej obci a tiež preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii. V zmysle prijatej novely
zákona o obecnej polícii môže obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, uzavrieť s inou obcou
(mestom), ktorá má obecnú (mestskú) políciu zriadenú, zmluvu v písomnej forme, podľa
ktorej bude obecná (mestská) polícia vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území
obce, ktorá obecnú políciu nezriadila.
Koncom sledovaného obdobia bol v súvislosti so zákrokom vykonávaným hliadkou mestskej
polície vo veci napadnutia osoby ženského pohlavia zaznamenaný útok na príslušníka MsP,
ktorému bolo týmto útokom spôsobené ublíženie na zdraví s dobou liečenia 10 dní.
Z uvedeného dôvodu bolo vo veci podané trestné oznámenie a voči útočníkovi začal pre
trestný čin útoku na verejného činiteľa konať vyšetrovateľ PZ SR.
O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období informovaná aj verejnosť.
Prostredníctvom tlače „Seredské novinky“, internetových novín „Seredonline“ a regionálnej
televízie RTV Krea mali občania mesta možnosť oboznámiť sa s jednotlivými prípadmi, ktoré
mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila.
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Činnosť oddelenia prevencie kriminality :
Na začiatku hodnoteného obdobia sa činnosť mestskej polície v oblasti plnenia úloh na úseku
prevencie sústredila na vytvorenie rámcovej koncepcie prevencie kriminality na území mesta
Sereď. V tomto čase bola činnosť vo vzťahu k občanom mesta Sereď vo forme prípravy
a publikovania preventívnych príspevkov na webovej stránke mesta Sereď, v Seredských
novinkách, stránkach nezávislých internetových súkromných novín SeredOnLine
a regionálnej televízii RTV Krea. Priamy výkon preventívnych aktivít začal v mesiaci február
2011 a prvými cieľovými skupinami boli žiaci základných škôl a seniori denných centier mesta
Sereď. Boli zrealizované pracovné stretnutia s riaditeľmi základných škôl, ktorým bola
prezentovaná koncepcia výkonu prevencie kriminality mestskej polície pre 1. a 2. stupeň
základných škôl. Na ponuku preventívnych aktivít riaditelia základných škôl reflektovali
formou dotazníka potrieb prevencie priamo v ich škole. Na základe dotazníka boli
vypracované programy, ktoré školy označili ako prioritné oblasti riešenia.
Výkon preventívnych programov bol mestskou políciou realizovaný od februára do
decembra, pričom preventívne programy boli financované najmä z dotácie získanej zo
štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality Ministerstvom vnútra SR. Poskytnutá
dotácia na projekt „Bližšie k občanom“ bola vo výške 13.633,-€. Realizácia projektu stála na
štyroch pilieroch pozostávajúcich z Aktivity 1: Infoportál Mestskej polície Sereď, Aktivita 2:
Bližšie k našim najmenším, Aktivita 3: Bližšie k deťom a Aktivita 4: Bližšie k seniorom. Projekt
bol vo svojej podstate zameraný na vytvorenie a implementovanie systému kriminálnej
prevencie pre občanov mesta Sereď, zapojenie občianskej komunity do kriminálnej
prevencie, zvýšenie dôvery obyvateľov k mestskej polícii a vytvorenie fungujúceho systému
zapojenia mestskej komunity do obecných vecí v oblasti zabezpečovania verejného poriadku
a bezpečnosti v meste. Obsahom projektu bolo ďalej zvýšenie právneho vedomia občanov,
zmena pohľadu občanov na mestskú políciu (postavenie, poslanie, činnosť), zlepšenie spolupráce
občianskej komunity s mestskou políciou, ale i výchovné pôsobenie vo vzťahu k mladej
generácii.
V mesiaci jún sa pracovníčka odd. prevencie a poverená príslušníčka mestskej polície
zúčastnili školenia výchovno-preventívneho programu proti násiliu pod názvom „Srdce na
dlani“. Program, ktorý mestská polícia následne realizovala, je zameraný na deti
v predškolskom veku a žiakov 1.-3. stupňa základných škôl. Program „Srdce na dlani“
realizovala mestská polícia najskôr v materských školách, kde sa programu zúčstnilo 501 detí.
S realizáciou programu pre 1. stupeň základných škôl sa, z dôvodu neskoršieho dodania
výchovno-preventívnych materiálov pre Mestskú políciu Sereď, predpokladá v tomto roku.
K ďalším aktivitám realizovaným počas roka 2011 patrí účasť Mestskej polície Sereď na „Dni
detí“ vo Vojenskom útvare v Seredi a realizáciu MDD (Medzinárodného dňa detí) v materských
školách vo forme zábavno-náučného programu, na ktorom sa zúčastnilo 109 detí.
Pre obdobie letných prázdnin pripravila mestská polícia po prvýkrát štyri turnusy denných
letných táborov v spolupráci so ZŠ J.A.Komenského a jeden týždňový letný tábor v chatovej
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oblasti Záruby. Prostredníctvom zaujímavých športovo-náučných aktivít boli deťom počas ich
účasti v letných táboroch vysvetlené, s prihliadnutím na vek účastníkov letného tábora,
jednotlivé pojmy týkajúce sa mestskej polície, správny postup a telefonická komunikácia
s mestským policajtom pri zistení priestupku alebo protiprávneho činu. Tieto aktivity boli
realizované v areáli ZŠ J.A.Komenského a v priestoroch bývalého autocampingu Sereď.
Súčasťou denných letných táborov bol kurz prvej pomoci prezentovaný zamestnancom
Slovenského červeného kríža, exkurzia Integrovaného záchranného systému v Trnave, HaZZ
v Galante, regionálnej televízie Krea v Galante a hradu Červený kameň v Smoleniciach,
a taktiež si deti mali možnosť vyskúšať streľbu z paintballových zbraní.
V mesiaci september bolo pre rodičov a deti, ktoré sa zúčastnili týždenného letného tábora,
pripravené potáborové stretnutie, na ktorom sa mohli rodičia (pomocou ankety) vyjadriť
k spokojnosti, s detským táborom Mestskej polície Sereď v chatovej oblasti Záruby. Pre deti
bolo pripravené CD – „Letný tábor Záruby 2011“ s fotografiami a krátkymi videami z chatovej
oblasti Záruby a malé občerstvenie. Výsledkom ankety bolo veľmi pozitívne hodnotenie
a poďakovanie zo strany rodičov.
Súčasťou jednotlivých turnusov letných táborov bolo aj odovzdávanie preukazov „malých
pomocníkov Mestskej polície Sereď“, ktoré deti získali po úspešnom absolvovaní
vedomostných testov vždy na konci každého turnusu. Mestská polícia si touto aktivitou
získala dôveru zúčastnených detí na letnom tábore, čo sa prejavilo aj v ďalšej v návštevnosti
„malých pomocníkov“ na útvare MsP Sereď.
V mesiaci október pripravila mestská polícia pri príležitosti 20. výročia jej založenia „Deň
otvorených dverí Mestskej polície Sereď“ pre materské školy a prvé ročníky základných škôl.
Pre deti bola pripravená prednáška o činnosti mestskej polície a jej technickom vybavení,
ktoré si deti mohli vyskúšať, boli obdarované propagačno-náučnou vystrihovačkou o MsP
Sereď spolu so základnými úlohami mestskej polície a dôvodmi, kedy volať mestskú políciu.
Súčasťou bol športovo-zábavný programom s malým občerstvením. Finančné prostriedky na
realizáciu „Dňa otvorených dverí MsP Sereď, neboli čerpané z rozpočtu mesta. Do programu
boli zapojení aj siedmy dobrovoľníci zo základných škôl na území mesta Sereď, ktorých
dôvera sa voči práci mestskej polície zvýšila už len ich pomocou pri realizácii spomínaného
Dňa detí.
Súčasťou projektu „Bližšie k občanom“ bola realizácia obrázkového albumu s motívmi, ktoré
umožnia deťom lepšie spoznať Mestskú políciu Sereď a súčasne ponúkajú možnosť zábavnej
hry pexeso. Záverom roka boli obrázkovým albumom obdarované deti štyroch materských
škôl a žiaci niektorých základných škôl.
V priebehu druhého polroka 2011 mestská polícia realizovala grantový projekt nadácie
Orange: „Zelená pre seniorov“ pod názvom „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“.
Projekt bol zameraný na skupiny seniorov mesta Sereď, predovšetkým formou vzdelávacích
aktivít (prednášok, diskusných fór, besied), ale i priamym zapojením seniorov do aktivít v prospech
občianskej komunity. Projekt je zameraný na uľahčenie využitia potenciálu seniorov
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a podnienie ich angažovanosti priamym výkonom aktivít v prospech lokálnej občianskej
komunity, konkrétne v podmienkach mesta zapojiť ich do dohľadu nad bezpečným
prechodom detí cez priechody pre chodcov v blízkosti školských zariadení v ranných
hodinách počas školského vyučovania. Do projektu sa v mesiaci november zapojili dvaja
seniori, ktorých priama realizácia sa vzhľadom na nutnosť školenia a vydania príslušného
poverenia, predpokladá v nasledujúcom roku 2012. Pre seniorov stretávajúcich sa v dvoch
Denných centrách boli zo strany meskej polície zorganizované besedy a prednášky venované
prevencii viktimácie. Získaná dotácia na projekt „Pre aktívne starnutie seniorov mesta
Sereď“ bola vo výške 865,-€.
Pred ukončením hodnoteného obdobia bol na výzvu Rady vlády pre prevenciu kriminality SR
opätovne vypracovaný projekt s názvom „Bližšie k Vám“, ktorý sa zameriava na rozšírenie
úloh prevencie kriminality vykonávanej mestskou políciou na území mesta Sereď. Projekt je
voľným pokračovaním projektu „Bližšie k občanom“. Žiadosť na poskytnutú dotáciu pre
projekt „Bližšie k Vám“ je vo výške 12.091,- €.
Rozsah všetkých aktivít v oblasti prevencie kriminality realizovaných v materských,
základných školách a stredných školách, v denných centrách spolu s aktivitami realizovanými
počas letných prázdnin v rozsahu štyroch denných táborov a jedného týždenného letného
tábora je tvorí obsah tabuľky č.1. Medializácia aktivít MsP v oblasti prevencie vykonaná
v mesiacoch január – december tvorí obsah tabuľky č.2.
Tabuľka č.1
Rozsah realizovaných preventívnych aktivít v roku 2011
Zameranie Program

Základné
školy

Počas mesiacov február - marec
výchovno-preventívne programy pre 1. stupeň
ZŠ:
Kontakt s neznámymi/cudzími ľuďmi
Bezpečne doma, na ulici – kontakt s nezn. ľuďmi
Prevencia šikanovania pre 1. stupeň ZŠ
Prevencia šikanovania – identifikácia, čo robiť
výchovno-preventívne programy pre 2. stupeň
ZŠ:
Zodpovednosť - trestnoprávna/priestupková
Prevencia šikanovania pre 2. stupeň ZŠ
Protidrogová prevencia

Zapojené školy/centrá

ZŠ Komenského
ZŠ P.O.Hviezdoslava
Školský klub J.Fándlyho
ZCŠ sv. Cyrila a Metoda

Počet
Počet
realizovaných zúčastnených
stretnutí
detí

45

713

32

576

77

1.289

MŠ Komenského

12

113

MŠ D. Štúra

7

119

MŠ Podzámska

16

170

MŠ J. Fándlyho

11

99

MŠ D. Štúra

1

55

MŠ Komenského

1

54

Materské školy

5

120

ZŠ Komenského
ZŠ J. Fándlyho
ZCŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ P.O.Hviezdoslava
realizované aktivity

Počas mesiacov apríl - december v rámci projektu „Bližšie k občanom“
Materské
školy

Výchovno-preventívny program „Srdce na dlani“

MDD
20. výročie založenia MsP Sereď
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Základné
školy

denné letné tábory

týždenný letný tábor

potáborové stretnutie
výchovno-preventívne programy pre 1. stupeň
ZŠ:
Dopravná výchova – kde robíme najčastejšie
chyby
Dopravná výchova – Bezpečná cesta do školy
Prevencia krádeží
Nebezpečenstvá internetu – internetové
známosti
Prevencia obchodovania s ľuďmi
Nešpecifická prevencia šikanovania
Bezpečnostný projekt – Poznaj mestskú políciu
výchovno-preventívne programy pre 2. stupeň
ZŠ:
Prevencia šikanovania
Protidrogová prevencia
Mýty a fakty o fajčení
Ne/bezpečný internet
Unplugged
Nezákonné šírenie pornografie a našich
informácii
Stredné
školy

výchovno-preventívny program:
Prevencia obchodovania s ľuďmi

Základné školy

4

246

realizované aktivity

57

976

4

631

1

20

1

13

ZŠ J.A.Komenského
ZŠ J.Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ P.O.Hviezdoslava

44

821

ZŠ J.A.Komenského
ZŠ J.Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ P.O.Hviezdoslava

34

528

realizované aktivity

84

2.013

Obchodná akadémia Sereď

2

52

realizované aktivity

2

52

Denné centrum Námestie
Slobody
2
Denné
centrum
ul.
Jesenského

64

ZŠ J.A.Komenského
ZŠ J.Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ P.O.Hviezdoslava
ZŠ J.A.Komenského
ZŠ J.Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ P.O.Hviezdoslava
ZŠ J.A.Komenského
ZŠ J.Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Počas mesiacov február - máj
Seniori

Seniori

Preventívne aktivity

realizované aktivity
projektu „Pre aktívne
Počas mesiacov jún - december v rámci
starnutie
program prevencie viktimácie, dohľad nad
Denné centrum Námestie
bezpečným prechodom detí na priechodoch pre
Slobody
chodcov

2
seniorov
mesta

64

3

75

1

30

kurz opatrovateliek

1

29

realizované aktivity

5

134

program prevencie viktimácie, dohľad nad
Denné
centrum
bezpečným prechodom detí na priechodoch pre
Jesenského
chodcov
Seniori - ohrozenia bezpečnosti

ul.

Sereď“
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Prehľad preventívnych aktivít vykonaných oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď za
obdobie február – december predstavuje 227 realizovaných stretnutí a 4.528 zúčastnených
detí na výchovno-preventívnych aktivitách.
Tabuľka č.2
Medializácia aktivít výkonu MsP v oblasti prevencie v mesiacoch január - december
Príspevok
Prevencia je priestor, ktorý potrebuje účasť komunity
Aj návšteva bohoslužby je rizikovým miestom, kde môžete byť
okradnutý
Oznámenia občanov pod drobnohľadom
Kedy volať políciu
Výber z denných hlásení mestskej polície 1.12.2010-27.1.2011
Majitelia psov poznáte svoje povinnosti?
Stanovisko MsP k príspevku autobusová zastávka, alebo výlepové
miesto
Trestný čin prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky jedu
alebo prekurzora
Evidencia psov
So psom na vychádzke, alebo venčím, venčíš, venčíme
MsP upozorňuje: Arcidiecézna charita – falošný kňaz
Pozor na znečisťovanie verejného priestranstva pri venčení
Kam „najlepší priateľ človeka“ nemôže
Je váš pes nebezpečný?
Nákladné auto zostalo zapadnuté na trávniku
Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď – február 2011
Bezpečnosť detí na internete
Naše deti a PC hry
Mestská polícia na MDD v kasárňach
Mestská polícia deťom
Letná škola Mestskej polície Sereď v Zárubách
Letný tábor s MsP – 1. turnus
Mestská polícia na letnom tábore – 2. turnus
Mestská polícia na letnom tábore – III. turnus
Mestská polícia na letnom tábore – IV. turnus
Z činnosti MsP
Letný tábor bez nudy
Letná škola MsP – Záruby 2011 už zajtra
Denný letný tábor MsP Záruby
Návšteva v RTV Krea
Kontrola požitia alkoholických nápojov
Činnosť mestskej polície v Seredi
Zápisník z Letnej školy Mestskej polície Sereď – Záruby 2011
Mestská polícia realizovala prevenciu aj počas prázdnin
Deň otvorených dverí Mestskej polície Sereď pre deti
20. výročie založenia Mestskej polície Sereď
Mestská polícia má záujem spolupracovať so seniormi
Seniori verzus Mestská polícia v Seredi
Krátke správy 3 -Pre aktívne starnutie občanov mesta Sereď
Pozor na zlodejov

Mesiac
zverejnenia
Január

Február

Zverejnené v:
Seredské novinky
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline

Marec

Apríl
Jún

Júl

August

September

Október

December

Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline/
Ms. Rozhlas
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď
Mesto Sereď
Seredské novinky
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
Mesto Sereď/Seredonline
RTV Krea
Seredonline
Seredonline
RTV Krea
Mesto Sereď/
Seredské novinky
Seredské novinky
Mesto Sereď
Seredské novinky
Mesto Sereď
Mesto Sereď
Mesto Sereď/
Seredonline/Mes. rozhlas
RTV Krea
RTV Krea
RTV Krea
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ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP SEREĎ
( rok 2011 )
 Príslušníci mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 1418 vecí,
z ktorých bolo 1360 priestupkov, 44 iných správnych deliktov, 14 trestných činov.
 Za priestupky uložili príslušníci mestskej polície v blokovom konaní 1099 pokút v celkovej
výške 16.675,-€ . (prehľad zistených a riešených vecí tvorí obsah tabuliek č.1 až č.7)
Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2011
Tabuľka č.3
Druh priestupku
§245 TZ – poškodzovanie cedzej veci
§47,1,a) zák. 372/1990 Zb. – neuposl. výzvy verej.činiteľa
§47,1,c) zák. 372/1990 Zb. – budenie verej. pohoršenia
§47,1,d) zák. 372/1990 Zb. - znečistenie verej. priestran.
§47,1,g) zák. 372/1990 Zb. – zaberanie verej. priestran.
§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. - Občianske spolunaž.
§50 zák. 372/1990 Zb. - proti majetku, krádeže
§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného kľudu
§48,1 zák.č.39/2007 Z.z. o veterinárnej staostlivosti
VZN č.1/01 - zneškodňovanie komunálneho odpadu
VZN č.2/06 - požívanie alk. nápojov na VP+ z.219/96 +§30
VZN č.4/08 - miestne dane
VZN č.4/00 – plagátová výzdoba v meste
VZN č.4/06 – o ochrane ver.zelene+ z.543/02 o ochrane pr.
VZN č.4/07 – predaj na trhových miestach
VZN č.2/09 – dodržiavanie prevádzkového času
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ z.377/2004
VZN č.6/02 – o podmien.držania psov + zákon 282/02
VZN č.7/98 - pouličný a ambulantný predaj v meste+§24
VZN č.10/04 – parkovanie vozidiel, autobusov
Zákon č.135/61 Zb. cestný zákon
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B6
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu (jednosmerka) DZ B2,IP3b
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia DZ B33
§22zák. 372/90 Zb.-zákaz státia DZ B33- miesto pre hasičov
§22zák. 372/90 Zb.- zóna zák. státia pre nákl.voz. IP24a
§22zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP - IP16
§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miest.
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku
§22zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zast. SAD
§22zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na prechode
§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem.

Spolu:

Počet
Priestupky riešené
Suma
zistených
v blokovom
udelených
priestupkov
konaní
blokových pokút
4
3
3
20
3
11
85
57
1
27
30
6
3
6
36
1
34
49
10
5
1
448
48
20
102
45
28
6
35
37
23
76
36
47
2
10

0
1
3
16
3
5
18
18
0
13
21
5
3
5
26
1
18
29
9
1
0
428
45
19
96
44
27
4
30
35
23
75
35
33
2
8

1358

1099

0
30
50
255
25
120
310
245
0
145
270
50
65
105
265
20
130
350
80
10
0
6770
720
325
1685
660
360
75
600
400
360
1030
575
400
60
130

16675
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Tabuľka č.4
Trestné činy

Počet zistených
TČ

§171 Trestného zákona – prechovávanie omamných látok
§422 Trestného zákona – podp. a propag. skup.smer.k potl.zákl.ľud.práv
§364 Trestného zákona - výtržníctvo
§212 Trestného zákona - prečin krádeže
§245 Trestného zákona – poškodzovanie cudzej veci

5
1
2
6
4

Tabuľka č.5
Iný správny delikt
Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní
záchytných izieb v znení neskorších predpisov
VZN č.12/98 – o nočnom kľude; §47,1,b PZ
VZN č. 2/2009 – prevádzkový čas
§138 ods.1 písm. i )zákona 08/2009 Z.z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov

Počet

Spôsob vybavenia

29

Postúpené mestu/ obci ( podľa TP osoby)

4
8
3

Postúpené mestu Sereď
Postúpené mestu Sereď
ORPZ SR - ODI Galanta

44
CELKOVO

Tabuľka č.6
Oznámenia

počet

Zákon č.51/1988 o banskej činnosti
Zákon č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti

1
1

Tabuľka č.7
Spôsob vybavenia vecí za rok 2011
Napomenutím
Bloková pokuta
Zaslané na Obvodný úrad Galanta
Zaslané na Dopravný inšpektorát, OOPZ, Orgánom činných v TK
Zaslané na Regionálnu veterinárnu správu
Zaslané na Obvodný banský úrad
Postúpené na mesto – správny orgán
Uložené záznamom § 60,3,b
Odložené záznamom § 60,3,a
V riešení zostáva

počet

Vyjadrenie v
%

108
1099
17
51
2
1
47
38
30
25

7,62
77,5
1,2
3,6
0,14
0,07
3,31
2,68
2,12
1,76

11

Prie stupcovia podľa pohlavia

ženy; 367;
26%

muži; 967;
68%

neznámi;
84; 6%

Roz de le nie prie stupcov podľa mie sta bydliska
neznámy priestupca
6%

Obyvateľ mesta
Sereď
47%

mimomestský občan
47%

Spôsob zistenia priestupkov v roku 2011
Operačná služba (4 policajti)
Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala
celkom 383 priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 27 %.(viď.
graf „spôsob zistenia priestupkov“) Za tieto priestupky bolo uložených 341 blokových pokút
v celkovej sume 5.155,-€.
Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície boli oznamované orgánom
príslušným na ich vybavenie (napr. ODI Galanta, UJaKP). Pre účely trestného konania bolo
Policajnéu zboru SR na základe dožiadania poskytnutých 25 záznamov kamerového
systému.
Hliadková služba (8 policajtov)
Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili vlastnou činnosťou
celkom 651 priestupkov (46%), za ktoré uložili 549 pokút v blokovom konaní v celkovej sume
8.380,-€.
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Oznámenia od občanov
Na základe 1457. oznámení prijatých útvarom mestskej polície od občanov mesta zistili
hliadky mestskej polície 384 vecí, za ktoré bolo po preukázaní skutkovej podstaty priestupku
uložených v blokovom konaní 209 pokút v celkovej sume 3140,- €.
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Verejný poriadok (Všeobecne záväzné nariedenia mesta,§47,48,49,50 zákona č.372/1990Zb. a iné zákony)
V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených
a zaevidovaných celkom 455 vecí, z ktorých bolo 393 priestupkov, 18 trestných činov a 44
iných správnych deliktov (požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov,
nedodržanie prevádzkového času). Z uvedeného počtu priestupkov bolo v blokovom konaní
doriešených 191, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške 2.525,-€. Trestné
činy a iné správne delikty a dva priestupky, na ktorých vybavenie nebola mestská polícia
vecne príslušná, boli postúpené vecne príslušným orgánom na vybavenie.
Zo zistených priestupkov na úseku verejného poriadku zaznamenala mestská polícia najviac
priestupkov pri kontrolách dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď (ďalej
len „nariadenie“). Celkovo bolo zistených 207 priestupkov, a to najmä v súvislosti
s nedodržiavaním nariadenia č.6/02 o niektorých podmienkach držania psov (49), nariadenia
č.04/07 predaj na trhových miestach (36), nariadenia č.5/2007 o ochrane nefajčiarov (34),
nariadenia č.2/06 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov na území Mesta Sereď (30) a nariadenia č.01/2001 o odpadoch (27).
Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti
majetku podľa §50 zákona o priestupkoch (85). 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 (21 prípadov). V 6. 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 .
V súvislosti so zabezpečovaním verejného majetku a ochranou majetku možno za všetky
udalosti, zistené a riešené mestskou políciou, uviesť prípady podpaľovania smetných nádob
určených na separovaný zber a komunálny odpad, ku ktorým došlo na území mesta v období
od 28.08. do 12.09. 2012 a ktorých páchateľov sa podarilo útvaru mestskej polície zistiť
a skutky im preukázať. V danom období bolo na území mesta v rôznych lokalitách
podpálených a požiarmi poškodených alebo zničených celkom 12ks smetných nádob vo
vlastníctve mesta a 3ks smetných nádob vo vlastníctve spoločnosti Sita Slovensko a.s.,
pričom vzniknutá škoda presiahla sumu 2.000,-€. Páchateľmi skutkov, ktoré vykazovali znaky
trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa §245 ods.1 Trestného zákona, boli dve
maloleté osoby, ktoré ako motív svojho konania uviedli stávku o 20,- € a ktorú mal vyhrať
ten z nich, ktorý podpáli viac smetných nádob. Vzhľadom na vek oboch páchateľov bolo
trestné stíhanie z dôvodu neprípustnosti odložené. Mesto Sereď si ako poškodená osoba
uplatnila náhradu škody voči zákonným zástupcom oboch maloletých páchateľov.
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Priestupky proti verejnému poriadku
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§50- proti majetku

§49 - občianské
spolunažívanie

§46,§48 - porušenie
VZN mesta

§47 - verejný poriadok

§30 - ochrana pred
alkoholizmom

Trestné činy

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 963 prípadov
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom
konaní doriešených 904 priestupkov (2,4/deň). Za uložené blokové pokuty vybrali policajti
celkom 14.150,-€.
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli
priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravného značenia B34 –
zákaz zastavenia – 448 prípadov, B2 – zákaz vjazdu – 90 prípadov a porušenie §25 zákona
o cestnej premávke (chodník, zeleň) - 112 prípadov. V súvislosti s riešením predmetných
priestupkov použili policajti MsP v 129. prípadoch technické zariadenie na zabránenie
odjazdu motorového vozidla (tzv.papuča). V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami bol
v hodnotenom období zaznamenaný pokles zistených a riešených priestupkov proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, čoho príčinou mohla byť zvýšená disciplinovanosť
vodičov motorových vozidiel, ale i pravidelná kontrola dodržiavania pravidiel cestnej
premávky vykonávaná hliadkami mestskej polície a štátnej polície.
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Oznámenia
V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy
udalostí celkom 1661 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1457 oznamov od občanov, 50
oznamov od primátora a viceprimátora, 37 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka
mestskej polície a 117 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 28. prípadoch zistené požívanie alkoholických
nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Všetky prípady mestská polícia postúpila na
konanie vecne príslušnému správnemu orgánu, ktorým je obec podľa miesta bydliska
kontrolovanej osoby.
V 124. prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta (kabelka 3x, peňaženka 13x,
pes 35x, mobilný telefón 10x, doklady 18x, 1x strelivo (6ks), 2x-50,-€ v bankomate, kľúče 30x, EČV 1x,
bankomatová karta 2x, bicykel 5x), škrečok 1x, kosačka 1x, otvárací čip 1x, finančná hotovosť 210,-€. Celková
finančná hotovosť v odovzdaných peňaženkách bola 195,73 €. V prípade dokladov, mobilných telefónov boli
kontaktovaní majitelia, finančná hotovosť 2x50,-€ bola vrátená banke, nález streliva bol písomne oznámený na
OOPZ Sereď, finančná hotovosť bola odovzdaná majiteľom).

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 7.281 cielených kontrol.
Napr. v súvislosti s kontrolou dodržiavania podmienok, ktoré vyplývajú držiteľom psov z VZN
č.6/2002 o niektorých podmienkach držania psov bolo skontrolovaných viac ako 600 osôb.
V oblasti dodržiavania podmienok zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov bolo
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vykonaných 149 kontrol a v oblasti dodržiavania zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a zriadení záchytných izieb bolo zaznamenaných 142
dychových skúšok.
V súvislosti s vykonávanými kontrolami hliadka MsP v 3. prípade našla osobné motorové
vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) hliadky MsP Sereď
vykonávali pravidelný dozor na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Dozor bol
vykonávaný na priechodoch pre chodcov na ul.Cukrovarská a na ul.Čepeňská. Celkovo bol
dozor vykonaný 194x .
Odchyt psov poverenou organizáciou bol realizovaný 16x, pričom celkovo bolo odchytených
15 psov.
Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami
celkom v 635. prípadoch.
Mestský úrad Sereď
Okresný súd Galanta
Exekútorský úrad
Obvodný úrad Galanta
HaZZ Sereď
RZP
Vojenské spravodajstvo
Železničná polícia
Metská polícia
Policajný zbor

-

100 x
206 x
57 x
20 x
16 x
28 x
3x
4x
3x
198 x

(odvoz banka, civilná ochrana, asistencia, doručenie)
(doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)
(doručenie úradných písomností )
( doručenie písomných zásielok)

- preverenie oznamu od občanov
- preverenie objektu PCOO
- súčinnosť pri zákroku
- dožiadania
- iné dožiadania

96 x,
8 x,
25 x,
33 x,
36 x,

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 32 osôb, ktoré
spáchali alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu. Za sledované obdobie boli pri
služobných zákrokoch použité donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, kopy sebaobrany, putá) v
12. prípadoch. Donucovacie prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii.
Dňa 05.02.2011 hliadka MsP Sereď v čase o 19.20-19.46 hod. vykonala na žiadosť OOPZ
Sereď asistenciu hliadke OOPZ pri vykonávaní kontroly na požívanie alkoholických nápojov
mladistvými a maloletými osobami. Kontrola bola vykonaná na ihrisku vo vnútrobloku ul.
D.Štúra. V čase kontroly sa na mieste nachádzalo 10 osôb vo veku 13 až 16 rokov u ktorých
bola vykonaná dychová skúška hliadkou PZ SR. Pri kontrole nebolo u žiadnej z osôb zistené
požívanie alkoholu.

17

Dňa 23.10.2011 hliadka MsP Sereď v čase o 00.30 – 00.40 hod. vykonala na žiadosť OOPZ
Sereď asistenciu hliadke OOPZ pri vykonávaní kontroly na požívanie alkoholických nápojov
mladistvými a maloletými osobami. Kontrola bola vykonaná v reštauračnej prevádzke Biliard
club na ul.Cukrovarská. V čase kontroly sa na mieste nachádzali 3 mladistvé osoby ( vo veku 15
až 16 rokov) u ktorých bola vykonaná dychová skúška hliadkou PZ SR. Pri kontrole nebolo u
žiadnej z osôb zistené požívanie alkoholu.
Zabezpečovanie činnosti PCOO
V súlade s §3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii, 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 odpojené 2 objekty a 1 objekt bol pripojený. V súvislosti
so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP celkom 449 výjazdov (1,2 výjazdu za 24 hod.).
Narušenie objektu bolo v priebehu sledovaného obdobia zaznamenané v 3. prípadoch,
pričom škoda na majetku spôsobená krádežou nebola zistená v ani jednom prípade, ku
škode došlo len v dôsledku prekonávania prekážky vstupu do objektov zo strany neznámych
páchateľov.
V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení
fakturovaných celkom 25.783,64 € s DPH.
Mgr.Miloš Klenovič
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