
Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď za mesiac január 2012 

 

V mesiaci január 2012 požiadala Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) o príchod RZP (Rýchla zdravotná pomoc) dovedna 

štyrikrát. Trikrát boli osoby, ktoré javili známky požitia alkoholických nápojov, prevezené do nemocnice v Galante 

a jedenkrát osoba, zjavne pod vplyvom alkoholu, z miesta odišla a odmietla prevoz do nemocnice v Galante. 

   

V skorých ranných hodinách dňa 01.01.2012 sa potvrdilo, že všímavosť občanov a ochota spolupracovať môže 

priniesť pozitívne výsledky vo forme ochrany majetku občanov. Pozorný občan telefonicky oznámil signalizáciu 

alarmu na vozidle stojacom na blízkom parkovisku. Na miesto bola privolaná hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že 

vozidlo nie je narušené. Požiadala OOPZ Sereď o poskytnutie súčinnosti pri zistení majiteľa vozidla, ktorá následne 

majiteľa vozidla kontaktovala. Majiteľ vozidla sa k vozidlu dostavil, vypol alarm a vozidlo skontroloval. Na vozidle 

nebolo zistené žiadne poškodenie.      

 

Mesiac január sa nevyhol ani medziľudským a rodinným sporom. Dňa 02.01.2012 požiadala o súčinnosť OOPZ Sereď 

pri preverení oznámenia proti občianskemu spolunažívaniu. Hliadka mestskej polície po príchode na mieste zistila, že 

došlo k hádke medzi bývalými manželmi. Spor bol urovnaný ešte pred príchodom hliadky, na mieste nedošlo k 

ublíženiu na zdravý a ani k spôsobeniu škody na majetku.  

Dňa 11.01.2012 došlo k hádke medzi manželmi. Poškodená sa za účelom spísania zápisnice o podaní oznámenia vo 

veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 psím. d) č. 372/1990 Zb. zákona o priestupkoch 

v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) dostavila na útvar MsP.  

 

Dňa 02.02.2012 vykonala hliadka preverenie oznamu na ul. Legionárska, kde došlo k poraneniu osoby, ktoré mal 

zapríčiniť drôt bleskozvodu vytŕčajúci nad úrovňou chodníka. Prostredníctvom operačného policajta MsP bol 

vyrozumený správca obytného bloku MBP (Mestský bytový podnik), ktorý prisľúbil odstránenie závady.      

 

Hliadka dňa 02.01.2012 preverila oznam, v ktorom malo dôjsť k fyzickému útoku otca na syna a následné poštvanie 

psa proti synovi a oznamovateľke. Osoby boli vyzvané, aby sa dostavili na útvar MsP za účelom podania informácií, 

z ktorých by bolo možné posúdiť, či došlo k spáchaniu trestného činu nebezpečného vyhrážania sa podľa § 360 

Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., čo osoby odmietli.  

 

K zaisteniu páchateľa MsP došlo dňa 06.01.2012 v raňajších hodinách na autobusovej stanici, kde neznáma osoba 

rozbila vstupné dvere na štyroch autobusoch a vnikla do vnútorných priestorov autobusu za účelom odcudzenia vecí. 

Na vchodových dverách autobusu sa nachádzali stopy krvy. Z podozrenia naplnenia skutkovej podstaty trestného 

činu krádeže bola na miesto privolala hliadka OOPZ Sereď. V blízkosti autobusových nástupíšť sa pohybovala 

podozrivá osoba, ktorá mala na rukách a obočí viditeľné škrabance. Hliadka MsP osobu vyzvala k preukázaniu 

totožnosti, osoba sa priznala k spáchanému skutku a bola predvedená na OOPZ Sereď.     

 

Dňa 08.01.2012 zabezpečil OZ Tulák  odchyt psíka – kríženca fenky, ktorého pravdepodobne zrazilo auto. Dňa 

17.01.2012 si OZ Tulák z útvaru MsP prevzal psa (fenu), rasy Biegel s červeným obojkom bez známky.  

 

OD LÍDL si dňa 08.01.2012 vyhliadol zlodej. Krádež spáchal v ranných hodinách, pričom sa mu podarilo odcudziť tovar 

v hodnote 1,19 €. Lustrovaním na OOPZ Sereď bolo zistené, že menovaný nemá žiadny záznam v evidencii 

majetkových deliktov. Osobe bola udelená pokuta proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch.  

V OD Jednota sa dňa 23.01.2012 zlodej opäť pokúsil odcudziť tovar v hodnote 9,36 €. Hliadka lustráciou cez OOPZ 

Sereď v evidencii majetkových priestupkov zistila, že osoba už bola riešená za obdobný priestupok proti majetku, 

preto bola predvedená na OOPZ Sereď.     

 

Ku krádeži finančnej hotovosti došlo dňa 09.01.2012 okolo poludnia na hrádzi smerom k larzenkám, kde poškodenej 

osobe mala neznáma osoba ukradnúť 20 €. Hliadka na základe informácií získaných od poškodenej osoby sa 



presunula do kolónie, kde sa nachádzala osoba, ktorá odcudzila finančnú hotovosť. Osoba bola zadržaná a 

predvedená na útvar OOPZ Sereď.   

Neoprávnený výkon obchodnej činnosti bol MsP zistení dňa 13.01.2012 predajom trdeníkov  na parkovisku pri OD 

Kaufland a predajom syrov v stánku s dočasným stanovišťom bez povolania mesta Sereď na parkovisku pri OD 

Kaufland. Priestupcom bola uložená pokuta v blokovom konaní. 

Dňa 12.01.2012 dve hodiny po polnoci prevzala MsP oznam, v ktorom sa mali dve neznáme osoby vlámať do objektu 

SBD (Stavebné bytové družstvo Sereď). Hliadka MsP po príchode na miesto spozorovala dve štíhle osoby, ktoré sa však 

nepodarilo zadržať. Na objekte neboli zistené známky vniknutia do objektu, ale došlo k poškodeniu majetku podľa § 

50 zákona o priestupkoch.  

Rušenie nočného kľudu podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch bolo počas mesiaca január zistené trikrát. 

Dňa 13.01.2012 neskorých nočných hodinách na ul. Spádová a na ul. Čepenská a dňa 21.01.2012 na ul. Cukrovarská.     

Dňa 18.01.2012 OOPZ Sereď požiadala o súčinnosť pri ruvačke, ktorá sa mala strhnúť na autobusovej stanici na 

Námestí Slobody. Pomocou kamerového systému (kamera č.2) bola spozorovaná skupina 7 osôb. Hliadka MsP 

vykonala asistenciu počas riešenia veci hliadkou OOPZ.  

Dňa 20.01.2012 OOPZ v Seredi požiadala o súčinnosť pri preverení objektu na ul. Cukrovarská, kde mal vzniknúť 

konflikt medzi Rómami. Na mieste hliadka MsP zistila, že došlo k napadnutiu osoby. Voči osobe boli použité 

donucovacie prostriedky a bola predvedená na OOPZ Sereď.  

O asistenciu pri pokuse o kontakt so synom požiadal MsP dňa 20.01.2012 otec maloletého z dôvodu, že jeho syn žije 

s matkou a matka mu nechce dovoliť stretnutie so synom. Hliadka v mieste bydliska syna zistila, že syn je chorý a 

z toho dôvodu nie je otcovi umožnené stretnutie. Za prítomnosti hliadky nedošlo k žiadnemu incidentu, verbálnemu 

a ani fyzickému napadnutiu.   

Na útvar MsP dňa 20.01.2012 priviedol neznámy muž osobu, ktorá s dvoma ďalšími osobami pravdepodobne rozbila 

kameninovú smetnú nádobu pred predajňou Korzo na Námestí Slobody. Predvedenú osobu hliadka MsP vypočula, 

k činu sa priznala a poskytla údaje o osobách, ktoré sa podieľali na priestupku podľa § 50 zákona o priestupkoch. 

Osobám bola udelená pokuta v blokovom konaní.   

Pár hodín po polnoci dňa 21.01.2012 oznámil pozorný občan vniknutie neznámej osoby cez okno do Dányiho budovy, 

v ktorej sa nachádza predajňa textilu. Hliadka po príchode na miesto prezrela objekt a zistila, že na vchodových 

dverách je rozbitá sklená výplň. Privolaná hliadka OOPZ Sereď prezrela objekt spolu s majiteľom a zistila, že 

majiteľovi bola z kasy odcudzená finančná hotovosť 350 €. 

Mesiaci január zaznamenala MsP zvýšení počet odcudzenia kolies z osobných vozidiel. V ranných hodinách dňa 

22.01.2012 zistila MsP na ul. Pažitná pokus o odcudzenie hliníkových diskov z osobného vozidla. Podvečer došlo 

k ďalšiemu pokusu o odcudzenie kolies na ul. A.Hlinku. Majiteľ vozidla kontaktoval mestskú políciu a uviedol, že pri 

vozidle prichytil neznámeho muža, ktorého prenasledoval. Neznámeho muža oznamovateľ dostihol v parku pri MBP, 

kde ho osoba postrčila a následne z miesta ušla. Neznáma osoba bola mužského pohlavia, chudej, vyššej postavy, 

oblečenú mala bledú bundu s kapucňou a čierne nohavice. Dňa 24.01.2012 bol prijatý oznam o odcudzení štyroch 

kolies na ul. Dolnomajerská pri obchode OD Jednota. 

K lúpežnému prepadnutiu v trafike vedľa budovy B1 došlo dňa 22.01.2012 páchateľom, ktorý predavačku ohrozoval 

nožom. Páchateľom bol neznámy muž chudej postavy, vysoký asi 185 cm, oblečené mal čierne nohavice a čiernu 

bundu, tvár si zakrýval čiernou čiapkou.  

Kontrola zbierok bola vykonaná dňa 23.01.2012 v OD Jednota. Kontrolovaná bola aktivistka vykonávajúca verejnú 

zbierku na onkológiu za občianske združenie Šťastný úsmev. Aktivistka pri sebe mala povolenie Ministerstva vnútra 

SR a poverenie na vykonávanie zbierky pre občianske združenie Šťastný úsmev. Hliadka sa telefonicky skontaktovala 

so zodpovednou osobou, ktorá potvrdila povolenie aktivistky vykonávať verejnú zbierku.  



Dňa 26.01.2012 ohlásilo vykonávanie verejnej zbierky pred poštou občianske združenie Ostrov Anjelov, aktivistka pri 

sebe mala povolenie Ministerstva vnútra SR a poverenie na vykonávanie zbierky pre občianske združenie Ostrov 

Anjelov. V ten istý deň MsP skontrolovala aktivistku vykonávajúcu verejnú zbierku na Námestí Slobody pre občianske 

združenie Štvorlístok nádeje. Aktivistka pri sebe mala povolenie Ministerstva vnútra SR a poverenie na vykonávanie 

zbierky pre občianske združenie Štvorlístok nádeje.  

OOPZ Sereď dňa 24.01.2012 požiadala o súčinnosť vo veci preverenia oznamu, ktorého predmetom bol pokus 

o okradnutie 11.ročného dievčaťa na ul. Fándlyho. Hliadka zistila, že sa jedná o neznámu osobu mužského pohlavia, 

vysokú 175 cm, oblečenú mala čiernu mikinu s kapucňou a rifle, tvár si zakrýval šatkou. Ďalšie znaky si osoba 

nestačila všimnúť, pretože páchateľovi nastriekala do očí sprej, ktorý mala pri sebe.  

   

Mestská polícia Sereď 

 


