Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď za mesiac február 2012

Začiatok mesiaca február Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) zistila spáchanie trestného činu neoprávneného
vyberania a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 zákona
č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení a doplnení neskorších predpisov, na ul. M. R. Štefánika v predajni
športových potrieb, kde sa skupina Rómov snažila zaplatiť tovar pravdepodobne odcudzenou platobnou kartou.
Tuhá zima dohnala ľudí bez domova k tomu, aby svoje útočisko pred zimou hľadali v pivničných priestoroch obytných
domov. Dňa 05.02.2012 boli hliadkou MsP v pivničných priestoroch nájdené dve osoby mužského pohlavia, ktoré boli
z miesta vykázané. Trestný čin vlámania hliadka MsP zistila krátko po polnoci dňa 03.02.2012, kde sa v pivničných
priestoroch na ul. Fándlyho nachádzala žena - narkomanka, ktorá si do debničiek nakladala potraviny. Na miesto bola
privolaná OOPZ (Obvodné oddelenie policajného zboru) Sereď, ktorá vec prevzala.
Všímaví občania na útvar mestskej polície Sereď počas mesiaca február 2012 nahlásili trikrát pravdepodobne
primrznuté labute nachádzajúce sa na zamrznutej rieke Váh. Hliadka pri kontrole rieky Váh nezistila ohrozenie
primrznutím labutí k ľadu.
Mesiaci január 2012 sme občanov informovali o niekoľkých krádežiach kolies na území mesta Sereď. Dňa 04.02.201
v ranných hodinách sa hliadke MsP na ul. Čepenská v súčinnosti s OOPZ Sereď podarilo zadržať osobu, ktorá sa opäť
pokúsila odcudziť kolesá na osobnom motorovom vozidle.
Rodinné spory vyhrotené do napadnutia a vyhrážania sa zabitím neobišli ani ulice Pažitná a Novomestská. V oboch
prípadoch boli napadnuté ženy, ktoré boli prevezené na OOPZ Sereď, kde podali na násilníkov trestné oznámenie.
Pozorní občania počas mesiaca február 2012 našli dvakrát peňaženku s dokladmi. V prvom prípade sa s osobou
uvedenou na dokladoch podarilo skontaktovať, osoba sa dostavila na útvar MsP, kde si doklady prevzala. Dňa
22.02.2012 doniesol jeden zo zamestnancov VPP (Verejno-prospešné práce) občiansky preukaz a kartičku poistenca, ktorú
našiel pri Obchodnej akadémii v Seredi. Hliadka navštívila osobu uvedenú na dokladoch a zistila, že doklady boli
osobe odcudzené asi pred 5 rokmi. Občiansky preukaz bol zaslaný na OR PZ (Okresné riaditeľstvo policajného zboru) Galanta.
Majiteľ chatky prekvapil v raňajších hodinách počas víkendu dve neznáme osoby, ktoré v chatke pravdepodobne
spali. Majiteľ neznáme osoby vyhnal a nezistil žiadne odcudzenie vecí.
RZP (Rýchla zdravotná pomoc) požiadala MsP dňa 08.02.2012 o súčinnosť pri zistení totožnosti ošetrovanej osoby, ktorá
bola pod vplyvom alkoholu. Hliadka zistila a následne preverila cez evidenciu obyvateľstva totožnosť ošetrovanej
osoby.
Zlodeja, ktorý odcudzil tovar v hodnote 3,94 €, chytili v predajni BILLA dňa 10.02.2012. Hliadka MsP vyzvala osobu,
aby sa dostavila na útvar MsP za účelom doriešenia priestupku proti majetku a spísania zápisnice. Preverením na
OOPZ Sereď bolo zistené, že osoba nemá záznam v majetkových deliktov za obdobie kratšie ako 12 mesiacov. Osoba
odmietla prejednať vec v blokovom konaní, preto bola vec odstúpená na OÚ(Obvodný úrad) Galanta.
Účinok alkoholu dal o sebe vedieť aj dňa 14.02.2012 v pohostinstve Papuča, kde osoby rozbíjali zariadenie a napádali
iných hostí. Osoby sa ku skutku doznali a s majiteľkou sa dohodli na úhrade spôsobenej škody.
OOPZ Sereď požiadala o súčinnosť dňa 14.02.2012 v raňajších hodinách vo veci zabezpečenia garáže, v ktorej mala
byť odcudzená motorka. Dňa 15.02.2012 požiadala OOPZ Sereď o preverenie oznamu od poštárky, ktorej mal niekto
z tašky odcudziť poštovú zásielku (doručenku) a obálku s peniazmi. Dňa 15.02. 2012 o štvrtej hodine ráno požiadalo
OOPZ Sereď o príchod k potravinám Vančo, kde hliadka chytila páchateľa. Po príchode na miesto sa hliadke MsP
v spolupráci s OOPZ Šoporňa podarilo chytiť druhého páchateľa.

Na ul. Kukučínova hliadka zistila porušenie § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 282/02 ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov. Držiteľ psa nezabránil voľnému pohybu psa okrem miest na to určených a držiteľovi psa
bola za spáchaný priestupok uložená pokuta v blokovom konaní.
Dňa 17.02.2012 žena Rómskej národnosti odmietla zaplatiť za poskytnuté služby vodičovi taxíka. Nakoľko osoba
odmietla zaplatiť za poskytnutú službu, vodič taxislužby podal trestné oznámenie a osoba bola prevezená na OOPZ
Sereď.
Po ul. Cukrovarská sa dňa 18.02.2012 v skorých ranných hodinách pohybovala neznáma osoba, ktorá kráčala po
ceste a skákala pod okoloidúce vozidlá. Hliadka zistila, že osoba má vážne rodinné problémy, a preto si chcela ublížiť.
Osoba bola prevezená na útvar MsP, kde si ju prišiel vyzdvihnúť rodinný príslušník.
Dňa 19.02.2012 hliadka zistila naplnenie skutkovej podstaty priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“), ktorého sa
mala dopustiť osoba krátko po 22.00 hod. hlasným púšťaním hudby. Osobe bola uložená pokuta v blokovom konaní.
Dňa 20.02.2012 požiadala o súčinnosť OOPZ Sereď pri prevezení zadržanej osoby pri krádeži OD Kaufland, kde mala
osoba ženského pohlavia odcudziť tovar vo výške 4,17 €. Hliadka MsP osobu previezla na OOPZ Sereď, kde si vec
prevzal operačný OOPZ Sereď. O pár dní neskôr dňa 23.02.2012 požiadala OOPZ Sereď o súčinnosť pri preverení
oznamu krádeže v OD LIDL. Krádeže sa mala dopustiť osoba Rómskej národnosti, ktorá z OD LIDL odcudzila mäso
v hodnote 11,74 €. Osoba pri sebe nemala preukaz totožnosti a bola dôvodná obava, že v období predchádzajúcich
12 mesiacov sa mohla dopustiť spáchania aj iného priestupku proti majetku, preto bola predvedená na OOPZ Sereď.
Porušenie § 47 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch bol zistení dňa 22.02.2012 v nočných hodinách. Hliadka zistila,
že na ul. Dolnomajerská z bytu na prízemí sa šíri hlasná hudba. V byte sa nachádzal nájomca bytu, ktorý bol
upozornený na hlasnú hudbu a bola mu udelená pokuta v blokovom konaní.
Dňa 22.02.2012 sa na útvar MsP dostavili štyria chlapci, ktorí uviedli, že im starší pán vlepil facku. Hliadka sa
s kontaktovala s osobou, ktorá uviedla, že chlapci mu v minulosti strpčovali život tým, že mu hádzali kamienky alebo
snehové gule do brány. Nakoľko osobe nevznikla škoda na majetku, vec neoznamoval ako priestupok. Chlapci sa
doznali, že tvrdenie osoby je pravdivé. Konflikt bol urovnaný a obe strany sa navzájom ospravedlnili za svoje konanie.
Bitka osôb v podnapitom stave sa dňa 22.02.2012 skončila z podozrenia na otras mozgu u osoby, ktorá utrpela tržné
zranenie na hlave tým, že prerazila hlavou okno pohostinstva Kasíno na ul. Dlhá. Nakoľko poškodená osoba chcela
podať trestné oznámenie, bola prevezená sanitkou na OOPZ Sereď, kde jej bolo vydané tlačivo o lekárskej správe.
Osoba bola následne prevezená na ošetrenie do Galanty.

