
Priebeh služby v mesiacoch júl – september 2012 

 

Počas mesiacov júl – september 2012 zaevidovala Mestská polícia Sereď  (ďalej len „MsP“) trikrát 

spaľovanie odpadu na území mesta Sereď, pričom osoby spaľujúce odpad naplnili skutkovú podstatu 

priestupku podľa § 80  ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

Začiatkom prázdnin sa pokúsili zlodeji odcudziť medenú rúru z garáže  vedľa nedokončeného 

rodinného domu na ul. Jesenského, pričom rínu spolu s hákmi, ktoré rínu držali, poohýbal 

a znehodnotil. Hliadke MsP sa podarilo zistiť páchateľa, u ktorého bol zistený za posledných 12 

mesiacov majetkový delikt, preto bola vec postúpená ako trestný čin na OOPZ Sereď.  

Zlodeji si letné dni krátili krádežami, pričom odcudzili cez plot židovského cintorína rúry a kovové 

veci; zo záhrady rodinného domu starý železný šrot a hrdzavé rúry; hnedú smetnú nádobu na ul. 

Čepeňská; zo stojanu pri OD Kaufland bicykel zn. Kellys Quarty sivej farby; pred barom na ul. 

Dolnočepeňská bicykel zn. Olpran červeno-čiernej farby;; zo zamknutej pivnice na Vonkajšom rade 

bicykel; v predajni Billa prešli cez pokladňu s nezaplateným tovarom v hodnote 1,99 €; na Nám. 

Slobody pri Seconhande a na parkovisku OD LIDL chcel neznámy muž ukradnúť kabelku žene; na SAD 

vedľa cukrárne odcudzili detský horský bicykel bledo-modrej farby s odpruženou prednou a zadnou 

vidlicou; v OD Jednota prichytili zlodeja, ktorý odcudzil tovar v hodnote 22,42 € a z predajne čínskeho 

textilu odcudzil občan mesta Nitry kufor červenej farby v hodnote 25 €.      

Hliadke MsP sa podarilo zadržať dve osoby, ktoré  sa v objekte na Bratislavskej ulici pokúsili odcudziť 

hliníkové profily zo stropnej konštrukcie v počte cca 40 ks. Šetrením sa zistilo, že jedna z osôb nemá 

žiadny záznam v majetkových deliktov, preto bola riešená za priestupok proti majetku. U druhej 

osoby, ktorá bola riešená za dva majetkové delikty v posledných 12 mesiacov, bola vec postúpená na 

OOPZ Sereď. 

 Prečinu krádeže podľa § 212 Trestného zákona sa za obdobie mesiacov júl - september 2012 

dopustilo šesť osôb, ktorí z obchodných domov a predajní odcudzili tovar v rôznej hodnote, pokúsili 

sa odniesť 2 ks hliníkových stropných lámp z areálu na Bratislavskej ulici, odcudzili železnú zárubňu zo 

zberného dvora bez súhlasu prevádzkovateľa zberného dvora a boli za posledných 12 mesiacov 

riešený za priestupok proti majetku. Všetky osoby, ktoré spáchali prečin krádeže boli predvedené na 

OOPZ Sereď.  

Občania mesta Sereď sú pozorní a všímajú si dianie v meste. Občianka počas mesiaca júl 2012 

vyhotovila fotodokumentáciu  osobného vozidla s vozíkom naložením stavebným odpadom, ktorý 

vodič vysypal do kontajnera na komunálny odpad a odoslala ju na mailovú adresu MsP. Priestupcovi 

bola uložená bloková pokuta. 

Pomocou kamerového systému bolo dvakrát zistené znečistenie verejného priestranstva 

plechovkami a papierom. Osobám, ktoré znečistili verejné priestranstvo boli uložené blokové pokuty. 

Mládež počas letných prázdnin rušila nočný kľud hlasnou hudbou na ul. M. R. Štefánika, na ul. 

Čepeňská a ul. Hviezdoslavovej. Osobám bola uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 33 €. 



Z dôvodu nerešpektovania VZN č. 2/2009  a nedodržania zatváracích hodín bola v troch prevádzkach 

vec postúpená ako iný správny delikt Mestu Sereď. 

Začiatkom mesiaca júl privolala hliadka MsP RZP do areálu na Bratislavskej ulici ku narkomanke, ktorá 

dostala abstinenčný záchvat. RZP osobu previezla na ošetrenie do Galanty.  

OOPZ Sereď požiadala o súčinnosť MsP v prípadoch, kedy mal neznámy muž na ul. M. R. Štefánika v 

predajni napadnúť predavačku, pričom došlo k fyzickému útoku. Hliadka MsP osobu našla v zadnej 

časti predajne, pričom boli použité donucovacie prostriedky za účelom predvedenia na OOPZ Sereď. 

V OD Kaufland došlo k vulgárnemu útoku a k fyzickému napadnutiu promóterky tabakových 

výrobkov,  ktorá vec nechcela riešiť ako priestupok, preto bolo agresívnej osobe dohovorené 

k slušnému správaniu.  

Agresívny a vulgárny muž, ktorý obťažoval zákazníčky sa podľa oznamu OOPZ Sereď mal nachádzať 

v prevádzke na ul. SNP. Hliadka MsP osobu vyzvala k preukázaniu totožnosti, čo odmietla, bola 

vyzvaná aby sa dostavila na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, čo opäť odmietla. Po výzve 

k použitiu donucovacích prostriedkov, nereagovala. Po márnej výzve boli použité donucovacie 

prostriedky a osoba bola predvedená na útvar MsP. U predvedeného bola vykonaná dychová skúška 

s pozitívnym výsledkom.  

Deviatim majiteľom psov, ktorí nezabránili voľnému pohybu psa a neprihlási psa do evidencie podľa 

zákona č. 282/2002 bola uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 33 €. Majitelia psov by mali 

brať na vedomie, že pri strate psa je veľmi dôležitý čip a známka, ktorá by mala byť umiestnená na 

obojku, v prípade jeho nálezu by boli majitelia ihneď kontaktovaní.   

Začiatkom prázdnin podala občianka oznámenie vo veci napadnutia psa iným psom rasy pitbull, 

pričom napadnutie bolo také veľké, že si vyžiadalo operáciu napadnutého psa. Šetrením sa zistilo, že 

majiteľ pitbulla nemal psa prihláseného do evidencie a mal ho počas incidentu na voľno, preto bol 

hliadkou riešený v blokovom konaní.  

Začiatkom augusta na ul. Novomestská pri prevádzke Kolkáreň napadli psy rasy rotvajler a vlčiak 

kozu, ktorú po príchode hliadky MsP trhali. Nakoľko boli psi agresívni bola v zmysle § 19 ods. 3 písm. 

a) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii použitá služobná zbraň. Koza útok prežila a jej majiteľ 

odmietol podať vo veci oznámenie. Majiteľovi psa bola uložená bloková pokuta. 

Vchod zberného dvora slúži veľakrát občanom ako odkladné miesto pre nepotrebné veci. Osoby, 

ktoré nechali pred vchodom starú chladničku, prázdne fľaše a vrecia plné papierového odpadu 

naplnili skutkovú podstatu priestupku a bola im uložená pokuta v blokovom konaní. Vchod zberného 

dvoru je 24 hodín denne monitorovaný kamerovým systémom MsP, preto vyzývame občanov, aby 

odpad privážali na zberný dvor v čase prevádzkových hodín.  

Žobraním si chcel zarobiť muž stojaci pred OD Kaufland. Osoba obťažovala nakupujúcich občanov 

a žiadala od nich peniaze. Na útvare MsP bola zistená jej totožnosť a upozornená na spáchaný 

priestupok.  

K ďalšiemu neoprávnenému vyberaniu došlo pred predajňou COOP Jednota a pred hokejkou na ul. 

M. R. Štefánika, kde sa nepovolenej zárobkovej činnosti dopustili občania Rumunska, ktorí vyberali 

peniaze na pomoc pre hluchonemých občanov.   



Opäť pozorný občan nahlásil, že pred OD Kaufland vyberajú peniaze dvaja podozriví muži, ktorí majú 

pri sebe dosky na dokumenty, na ktorých sa nachádzal papier s neznámym logom. Občania po vložení 

5 € mužovi do pravého vrecka nohavíc sa podpísali na papier s neznámym logom. Malo sa jednať 

o hluchonemých, ktorí posunkami odmietli nižšiu sumu ako 5 €. Pred príchodom hliadky vybehli z OD 

Kaufland pravdepodobne zamestnanci OD Kaufland, ktorí neznámych ľudí vyľakali a tí z miesta utiekli.   

Predajom parfumov si chcela zarobiť osoba rómskej národnosti pred OD Kaufland a občianka na 

Námestí Republiky pred OD Jednota. Nedovolený predaj sliviek bol zistený aj na parkovisku pred 

poliklinikou. Osobám bola uložená bloková pokuta a boli vyzvané k ukončeniu neoprávnenej činnosti.  

 

Všímavá občianka oznámila, že na ul. Krásna sa pohybujú dve vozidlá s maďarskými poznávacími 

značkami a ponúkajú na predaj drevo. Osobe, ktorá ponúkala na predaj drevo bolo za porušenie VZN 

č. 7/1991 uložená pokuta v blokovom konaní.  

Hrubé správanie a nadávanie zákazníka predavačke nahlásil občan koncom mesiaca august 2012. 

Osoba bola prevezená na útvar MsP za účelom podania vysvetlenia, kde jej bola uložená pokuta 

v blokovom konaní za naplnenie skutkovej podstaty priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. d) č. 

372/1990 Zb. zákona o priestupkoch. 

Za prevádzkou Kolkáreň si zriadili nocľaháreň bezdomovci, ktorí si na miesto priniesli paplóny a po 

okolí urobili neporiadok. Osoby pred hliadkou MsP okolie za prevádzkou upratali a boli napomenutí 

za porušenie § 47 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch. 

Fajčenie na SAD zástavke a odhodenie nedopalku na zem na stanici SAD a v parku na Nám. Slobody 

bolo zistené MsP dovedna desaťkrát. Za nerešpektovanie § 11 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 

377/2004 o ochrane nefajčiarov a § 47 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch bolo osobám uložená 

pokuta v blokovom konaní. Zrekonštruované Námestie Slobody a zastávky SAD sú pomocou 

kamerového systému počas dňa monitorované, preto je fajčenie a znečistenie verejného 

priestranstva zaznamenané a riešené v zmysle zákona. 

Trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich 

držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1) zákona č. 300/2005 Trestného zákona sa za 

obdobie mesiacov júl – december 2012 dopustilo šesť osôb, ktoré boli pri kontrole oblasti Larzenky a 

bývalej ZŠ na ul. Garbiarska kontrolované. U osôb boli nájdené zatavené injekčné striekačky hnedej 

tekutej látky a dve papierové skladačky s obsahom hnedej kryštalickej látky. Podozrivý boli 

predvedený na OOPZ Sereď. 

Pomocou kamerového systému boli na svetelnej križovatke spozorovaní dvaja mladíci, ktorí sa snažili 

odlomiť dočasné zábradlie umiestnené na svetelnej križovatke na mieste, kde prebiehala oprava 

plynového potrubia a bola ním zabezpečená výkopová jama. Mladíkom sa podarilo ohnúť dočasné 

zábradlie, pričom boli upozornené na spáchaný priestupok a bola im uložená pokuta v blokovom 

konaní.  


