Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď za mesiac december 2012

Aj počas celého mesiaca december sa zameriavali operátori kamerového systému a hliadka mestskej
polície na kontrolu osôb venčiacich psov, pričom boli zistené porušenia VZN č. 06/2002, za čo bola
osobám uložená pokuta v blokovom konaní.
Občan pri venčení psa v neskorých nočných hodinách stratil na ul. Cukrovarská psa rasy yorkshirsky
teriér. Po niekoľko hodinovom hľadaní kontaktoval mestskú políciu, na ktorú v nasledujúci deň psa
priniesla nálezkyňa. Pes bol následne odovzdaný majiteľovi.
Mestská polícia zaevidovala dvakrát neoprávnený predaj tovaru na ul. Cukrovarská, kde osoba
rómskeho pôvodu predávala parfumy, pričom bola z miesta vykázaná a na parkovisku LIDL, kde
predajca predával kaprov, za čo mu bola uložená bloková pokuta.
Začiatkom mesiaca v polnočných hodinách sa bezdomovec bývajúci v parku vyhrážal telefonicky na
OOPZ Galanta likvidáciou policajtov. Pomocou kamerového systému bola osoba spozorovaná
a hliadkou MsP predvedená na útvar OOPZ Sereď. Koncom mesiaca bol pohyb osoby so psom
opätovne monitorovaný, pričom osoba bola pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Pes sa správal
agresívne a vyskakoval na blízko stojace vozidlá. Hliadka osobe dohovorila, pričom ju vyzvala, aby psa
upokojila a vrátila sa do parku. Tam však psa uvoľnila z vôdzky a pustila smerom k policajtom. Jeden
z členov hliadky z obavy o svoj život použil služobnú zbraň a psa štyrmi výstrelmi zastrelil. Následne
boli voči osobe použité donucovacie prostriedky – putá, na miesto bola privolaná hliadka OOPZ Sereď
a osoba bola z dôvodu spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa a nebezpečného
vyhrážania sa predvedená na štátnu políciu.
Občianka oznámila, že do vchodu na ul. Novomestská sa dobíja narkoman. Hliadka na mieste zistila,
že osoba rozbila sklenú výplň na vchodových dverách. Osoba bola vyzvaná, aby hliadku nasledovala
na útvar MsP za účelom podania vysvetlenia, pričom jej bola uložená pokuta za porušenie § 50 ods. 1
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákona
o priestupkoch“).
Občianka na mestskej polícii oznámila, že jej boli na motorovom vozidle odstavenom na ul.
Novomestská prepichnuté všetky štyri pneumatiky. Osoba nevedela uviesť, kto by sa mohol daného
skutku dopustiť. Vec je riešená ako priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona
o priestupkoch.
OOPZ Sereď požiadalo o súčinnosť pri preverení oznamu krádeže v OD Kaufland. Na mieste bolo
zistené, že došlo k odcudzeniu tovaru v hodnote 5 €. Lustráciou cez OOPZ bolo zistené, že osoba už
bola za posledných 12 mesiacov riešená za majetkový priestupok, čím sa naplnila skutková podstata
prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) trestného zákona, preto vec prevzala OOPZ.
Hádky v predvianočnom období si našli svoje miesto v prenajatom bytu na ul. D. Štúra, kde manžel
slovne urážal manželku. Spor sa za prítomnosti hliadky nepodarilo urovnať, preto sa na miesto
privolal majiteľ bytu. Za jeho prítomnosti sa manželia upokojili. Osoby nechceli podávať žiadne
oznámenie.

Vzťah medzi dvoma kamarátmi sa značne naštrbil po požití alkoholu. Jedna z osôb sa pokúsila
napadnúť druhú, pričom napadnutá osoba vypovedala, že nie je zranená a nežiada lekárske
ošetrenie. Na jej žiadosť však bola prevezená na útvar OOPZ, kde vo veci chcela podať trestné
oznámenie. Vec prevzala štátna polícia.
Zlodeji sa ani v predvianočnom období neriadili obdobím mieru a pokoja. Cez vypáčené okno sa
dostali do jednej z miestností materskej škôlky, kde odcudzili počítač s monitorom a klávesnicou,
elektronickú tabuľu a rôzne sladkosti. Podľa zástupcu poškodenej strany uvedeným konaním vznikla
škoda väčšia ako 266 €, preto vec prevzala OOPZ Sereď.
Záujem o toho istého chlapca riešili štyri mladé dievčatá tak, že prišli pred vchodové dvere bytu, kde
bývalo mladé dievča a kopali do nich. Útok sa nezaobišiel ani bez kriku a nadávok. Došlo
k poškodeniu kľučky na dverách, pričom mladé dievča v prítomnosti zákonného zástupcu vypovedalo,
že pozná dve útočiace dievčatá. Hliadka ich navštívila v mieste bydliska a vyzvala ich, aby sa dostavili
na útvar MsP za účelom podania vysvetlenia. Obe dievčatá sa ku skutku doznali, pričom im bolo za
naplnenie skutkovej podstaty § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch uložená pokuta.
Zimné obdobie sa pripísalo aj na stave vozovky, čo spôsobilo, že hliadka MsP bola niekoľkokrát
požiadaná OOPZ Sereď o súčinnosť pri preverení dopravnej nehody alebo zabezpečení miesta.
O súčinnosť požiadala HaZZ, ktorá prijala oznam, že v byte sa nachádza odpadnutý muž, ktorý je
zamknutý a nie je možné sa k nemu dostať. Hliadka zistila, že sa jedná o byt na druhom poschodí.
K osobe sa podarilo dostať a privolať na miesto RZP. Osobe bola poskytnuté ošetrenie.
Pozorná občianka privolala na ul. D. Štúra hliadku k neznámej žene, ktorá na lavičke sedela už
niekoľko hodín. Hliadka zistila, že sa jedná o narkomanku, ktorá sa sťažuje na veľké bolesti brucha
a tlak v hrudi. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá osobu odviezla do nemocnice v Galante.
Kamerovým systémom bolo zistené, že dvaja mladí ľudia kopú do smetnej nádoby umiestnenej na ul.
Kostolná. Po príchode hliadky sa na mieste nachádzala už len jedna osoba, ktorej bolo za porušenie §
49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch uložená pokuta v blokovom konaní.
Pár minút pred novým rokom prijala MsP oznam, že na ul. Kostolná ohrozoval osobu neznámy muž so
zbraňou v ruke. Hliadka na mieste videla osobu, ktorá vyšla z blízkeho podniku so zbraňou v ruke
a manipuloval s ňou. Osoba bola vyzvaná, aby upustila od svojho konania a bola prevezená na útvar
OOPZ Sereď.

