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berie na vedomie „ Správu o činnosti MsP - Sereď
za rok 2003“:
- bez pripomienok
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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ
ZA ROK 2003.
V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s ust. zákona
SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov predkladám „Správu o činnosti
Mestskej polície Sereď za rok 2003“. Predkladaná správa obsahuje údaje uvedené
v „Informatívnej správe o činnosti MsP za obdobie od 01.01.-31.10.03“ predloţenej MsZ
v decembri minulého roku, doplnené o údaje za posledné dva mesiace roku 2003

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE
Organizácia a systém práce útvaru MsP :
Mestská polícia Sereď, ako poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí
verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
mesta, vykonáva svoju činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov.
Organizácia a systém práce útvaru MsP sa v hodnotenom období v podstate nezmenil.
Výkon sluţby v rámci 24 hod. nepretrţitej prevádzky zabezpečovalo celkom 16 policajtov,
z ktorých 12 vykonávalo hliadkovú a 4 operačnú činnosť. Úlohy na úseku prevencie, zastupovanie
administratívnej zamestnankyne (PN a následná materská dovolenka) ako i operačnej a hliadkovej
činnosti zabezpečoval jeden policajt. Koncom sledovaného obdobia poţiadal, z dôvodu prijatia do
sluţobného pomeru k polícii ŢSR, o rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe jeden
príslušník MsP.
Práca zamestnancov mestskej polície bola v sledovanom období pravidelne hodnotená a
analyzovaná v mesačných hodnoteniach. Náčelník mestskej polície a zástupca pre výkon sluţby
boli prostredníctvom denných hlásení podávaných veliteľmi zmien, pravidelne informovaní
o činnosti hliadkovej a operačnej sluţby. Táto činnosť bola zároveň kontrolovaná a analyzovaná
spoločne s veliteľmi zmien a v prípade zistenia nedostatkov, boli vydané pokyny na ich
odstránenie. V rámci denného hlásenia bola zároveň vykonávaná aj kontrola spisových
materiálov k priestupkom, pričom v prípade zistenia vecných a obsahových nedostatkov resp.
iných náleţitostí, boli policajti poučení aj o spôsobe ich odstránenia. V súvislosti s uvedeným
moţno konštatovať, ţe v sledovanom období nebolo ani u jedného zamestnanca mestskej polície
zistené také neplnenie si pracovných povinností, ktoré by si vyţadovalo písomné upozornenie na
porušenie pracovnej disciplíny alebo riešenie formou zníţenia osobného hodnotenia policajta.
Menšie nedostatky zistené v rámci kontrolnej činnosti boli so zamestnancami okamţite riešené na
úrovni vedenia MsP.
V hodnotenom období boli na zamestnancov MsP podané dve sťaţnosti. V oboch
prípadoch bolo vykonané šetrenie, ktorého výsledky však v ani jednom prípade nepreukázali
nezákonnosť alebo nedostatky v postupe a konaní zamestnancov MsP. O výsledkoch a priebehu
šetrenia oboch sťaţností bol vţdy informovaný aj primátor mesta.
V rámci zefektívnenia a skvalitnenia práce zamestnancov MsP boli v sledovanom období
na výkon dennej a nočnej sluţby hliadkam MsP vydávané denné pokyny. V rámci týchto pokynov
mali policajti určené pešie a motorizované ohliadky mesta, kontroly rizikových oblastí, prestávky
v práci ako i cieľ a zameranie ich činnosti.
Za účelom zabezpečenia lepšej efektivity práce MsP sme pristúpili k prerozdeleniu
jednotlivých rajónov policajtov tak, aby tieto korešpondovali s volebným obvodom konkrétnych
poslancov MsZ. Zároveň s prerozdelením rajónov bolo policajtom MsP formou internej smernice
vydané usmernenie, v zmysle ktorého mali za úlohu nadviazať kontakt a rozvinúť spoluprácu
s poslancom určeného rajónu. Účelom a cieľom tohto rozhodnutia bolo priblíţiť prácu mestskej
polície poslancom MsZ, zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu ako i zabezpečiť

okamţité analyzovanie a riešenie problematiky súvisiacej s činnosťou MsP v danej oblasti,
prípadné spracovanie a realizácia návrhov, sledujúcich zlepšenie ochrany verejného poriadku,
spolupráce s občanmi a pod.
V súvislosti s uvedeným je potrebné spomenúť aj tú skutočnosť, ţe v rámci vlastných
aktivít, smerujúcich ku skvalitneniu a zefektívneniu práce sa mestská polícia snaţila mimo
rozpočtu mesta zabezpečiť zo štátnych zdrojov rozšírenie uţ čiastočne inštalovaného kamerového
systému mesta Sereď. Vďaka aktivite MsP v oblasti prevencie získalo mesto Sereď na rozšírenie
kamerového systému mesta príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 600 000,- Sk.
Získané finančné zdroje boli v plnej miere vyuţité a kamerový systém bol rozšírený o ďalšie dve
kamery. Rovnaké aktivity smerujúce k získaniu príspevku zo štátneho rozpočtu boli vyvíjané aj
v hodnotenom období a podľa doteraz získaných informácií, by mesto Sereď mohlo v roku 2004
získať na rozšírenie kamerového systému štátny príspevok vo výške 500 000,-Sk. Ďalším
rozšírením kamerového systému sa zvýši efektivita monitorovania centra mesta, prevencia
kriminality a v neposlednom rade aj bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta Sereď, ale
i moţnosť monitorovania oblastí čiernych skládok.
Za účelom zabezpečenia úsporných opatrení bolo v sledovanom období do sluţobného
motorového vozidla zn. FÁBIA namontované splynovacie zariadenie. V rámci ďalších opatrení
bolo pristúpené k zablokovaniu hovorov na mobilné siete, pričom k zabezpečeniu volaní na
mobilnú sieť bol zakúpený mobilný telefón. Rovnako v rámci úsporných opatrení boli vydané
pokyny smerujúce k šetreniu energií. V súvislosti s uvedenými opatreniami nebola zabezpečená
náhrada zamestnankyne vykonávajúcej činnosť v rámci administratívy (prevaţnú časť sledovaného
obdobia bola PN s následným nastúpením na materskú dovolenku). Jej funkcia bola dočasne kumulovaná
s funkciou pracovníka prevencie a zástupcu náčelníka. Z dôvodu úspory rozpočtu mesta sme
zároveň boli nútení pristúpiť k zníţeniu rozpočtu MsP na rok 2003 celkom o 245 000,-Sk.
V mesiacoch máj aţ jún hodnoteného obdobia boli pre zamestnancov MsP vykonané
školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov a povinné
školenie vodičov. Zmenou Zákonníka práce účinnou od 01.07.2003 došlo okrem iného k
opätovnej úprave pracovného času zamestnancov nepretrţitej prevádzky. Na základe uvedenej
zmeny predstavuje v súčasnosti týţdenný pracovný čas zamestnanca mestskej polície 35 hod..
Táto skutočnosť v súvislosti so zabezpečením plnenia úloh mestskej polície v rámci nepretrţitej
prevádzky spôsobuje pri súčasnom personálnom obsadení nemalé problémy v oblasti výkonu
sluţby, odbornej prípravy, riadeného výcviku, školenia, ale i pracovných porád. Napriek
uvedeným skutočnostiam je našou snahou zabezpečiť plnenie úloh v maximálnej moţnej miere,
avšak na prácu mestskej polície majú v značnej miere negatívny vplyv aj nedostatky pouţívaných
technických prostriedkov. Sluţobné motorové vozidlo zn. Favorit je vzhľadom na svoj vek
a opotrebovanosť značne poruchové a pre podmienky MsP uţ nevyhovujúce. Rovnako aj
rádiostanice pouţívané MsP sú zastaralé, ich výkonnosť klesá a bola by potrebná výmena.
Postupnú výmenu rádiostaníc, ako i zakúpenie nového motorového vozidla (formou leazingu) sme
v rámci kapitálových poloţiek zahrnuli do návrhu rozpočtu mesta na rok 2004, čo však nebolo
akceptované.
V súvislosti s predkladanou správou povaţujem za vhodné uviesť, ţe dňa 02.07.2003
prijala NR SR zákon č.333/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Predmetná novela zákona však predstavuje iba
zmeny týkajúce sa pomenovania zamestnancov MsP, jednotnosti ich rovnošiat v rámci SR (termín
do konca r.2007) a dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície a nerieši zákon komplexne tak,
aby vyhovoval predovšetkým súčasným podmienkam zabezpečenia úloh obecnej polície.
Zdruţenie náčelníkov mestských a obecných polícií preto v súčasnosti pripravuje komplexnú
novelu zákona o obecnej polícii, ktorú chce začiatkom budúceho roka prostredníctvom poslancov
NR SR predloţiť na rokovanie parlamentu.

ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP SEREĎ
-

do Knihy udalostí bolo v sledovanom období zaevidovaných 4.264,- záznamov,
policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 1.415 priestupkov,

- v blokovom konaní udelili policajti MsP 783 pokút v celkovej výške 183 500 ,-Sk .
Celkový prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2003
Druh priestupku

Počet zistených priestupky
priestupkov
riešené v
blokovom
konaní
Dopravné priestupky

Zákaz zastavenia
č.B31
Zákaz státia
č.B30
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
č.B1
Zákaz vjazdu nákladných vozidiel
č.B5
Vyhradené parkovisko
č. D12
Šikmé vodorovné čiary
č.V13
Vodorovné značenie-zákaz zastavenia č.V12b
Porušenie doprav.značenia
č.V6
Zákaz státia - vodorovné značenie
č.V12c
Porušenie zákona č.315/96 o premávke na poz.k.

523
1
109
21
1
8
17
7
2
3

Suma
udelených
blokových
pokút

365
1
80
16
0
0
11
3
0
2

77450
200
19300
3800
0
0
2400
600
0
700

1
10
3
17
5
4
53
5
16
112
1
24
6
2
14
13
13
2
2
0
2
0
0
0
0
0
783

300
2400
600
6600
1000
1200
20550
1800
2700
18600
300
4500
2900
400
3500
6900
3200
1000
200
0
400
0
0
0
0
0
183500

Verejný poriadok + VZN mesta
Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa §47,1a
Rušenie nočného kľudu §47,1b + VZN 12/98
Budenie verejného pohoršenia
§47,1c
Znečistenie verejného priestranstva
§47,1d
Zaberanie verejného priestranstva
§47,1g
Občianské spolunaţívanie
§49, ods.1 a-d
Priestupky proti majetku – krádeţe
§50
VZN č.4/95 – čistota na verejnom priestranst.
VZN č.6/97 – parkovanie nákladných áut
VZN č.6/97 – parkovanie na tráve,chodníku
VZN č.6/97 - vraky
VZN č.7/98 ambulantný predaj v meste
VZN č.8/98 – Trhový poriadok
VZN č.5/99 - Miestne poplatky
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba v meste
VZN č.1/01 + §80 - Zákona o odpadoch
Zákon č.115/95 o chove psov + VZN 6/02
zákon č.178/98 - poplatky
§4 zákona č.369/90 – zatváracie hodiny
§21, ods.l písm.h priestupk. zákona
§30, ods.l - ochrana pred alkoholizmom
§24, ods.l písm.d - neoprávnené podnikanie
§21, ods.1 písmf priestupkového zákona
§21, ods.1 písm.b - neposkytnutie údajov
TČ krádeţe + §257 TZ
§21, ods.l písm.a PZ - odstránenie dopravnej značky

6
20
6
31
14
13
156
8
36
271
9
27
6
8
35
38
22
2
4
1
2
3
1
1
2
1
1415

Prehľad spôsobu riešenia priestupkov za rok 2003
Riešenie
Dohovorom
Bloková pokuta
Zaslané na Okresný úrad Galanta
Zaslané na OR PZ SR
Zaslané na Dopravný inšpektorát
Uloţené záznamom § 60,3,b
Odloţené záznamom § 60,3,a
Zaslané na Okresnú veterinárnu správu
Postúpené na Mestský úrad v Seredi

V riešení zostáva

počet
360
783
100
4
64
55
87
1
9
3
1466

Porovnanie štatistických ukazovateľov priestupkov zistených
v rokoch 2000 – 2003

Prehľad zistených priestupkov podľa kategórie
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Verejný poriadok

609

710

645

723

doprava

258

395

608

692

Priestupky na úseku cestnej premávky
V zmysle §3 ods.1 písm. f) zákona č.564/1991 Zb. je mestská polícia oprávnená ukladať
a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky
vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. V danej súvislosti je
zamestnanec MsP oprávnený udeliť blokovú pokutu aţ do výšky 2.000,-Sk.
V hodnotenom období mestská polícia zaznamenala a zaevidovala na úseku dopravy
celkom 692 priestupkov. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom
konaní prejednaných 478 priestupkov. Za udelené blokové pokuty policajti na úseku cestnej
premávky vybrali pokuty v celkovej výške 104 450,- Sk.

Porovnanie priestupkov na úseku cestnej premávky s totožnými obdobiami
r. 2000 – 2003

Priestupky na úseku verejného poriadku
Zabezpečovanie verejného poriadku, ktorý vo všeobecnosti predstavuje súhrn pravidiel
správania sa na verejnosti, patrí medzi základné úlohy mestskej polície vyjadrené v §3 zákona
o obecnej polícii. Priestupky proti verejnému poriadku sú definované v §47 a 48 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. Skutkovú podstatu týchto
priestupkov naplní ten, kto svojím konaním ruší nočný kľud, vzbudzuje verejné pohoršenie,
znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo miesto plagátovou výzdobou,
prípadne podľa §48 poruší iné povinnosti ako sú uvedené v §47 cit. zákona.
Mestská polícia v Seredi v rámci vedenia evidencie priestupkov eviduje pod verejným
poriadkom aj priestupky proti majetku (§50), proti občianskemu spolunaţívaniu (§49),

porušenie VZN mesta Sereď a iné priestupky, ktoré je MsP v rámci svojich kompetencií
oprávnená prejednávať v blokovom konaní.
V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených
a zaevidovaných celkom 723 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní
prejednaných 305 priestupkov, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške

79.050,- Sk.
Porovnanie priestupkov na úseku verejného poriadku s totožnými
obdobiami r. 2000 - 2003

Kamerový systém
Kamerovým systémom mestskej polície bolo v hodnotenom období zaznamenaných a
zdokumentovaných celkom 120 porušení zákona. Prostredníctvom jednotlivých kamier boli
zaznamenané a zdokumentované jazdy motocyklistov bez EČV, bez prilby a spôsobom
ohrozujúcim bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo vzbudzujúcim verejné
pohoršenie, jazdy motocyklov a motorových vozidiel po chodníkoch, prípady osôb jazdiacich
bez vodičského oprávnenia, dopravné nehody, či predaj tovaru bez povolenia na verejných
priestranstvách, krádeţ, poškodenie majetku, ale i prípady, ktoré boli postúpené kriminálnej
polícii.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe mestská polícia nie je v rámci svojich kompetencií
oprávnená riešiť všetky zistené prípady porušenia zákona, boli z uvedeného počtu niektoré
prípady odstúpené na vybavenie iným vecne príslušným orgánom. V roku 2003 odstúpila
mestská polícia príslušným orgánom celkom 27 takýchto prípadov.

Prevencia kriminality
V oblasti prevencie bol rovnako ako v minulých obdobiach počas školského roka pred
začiatkom vyučovania vykonávaný dozor nad cestnou premávkou na prechodoch pre
chodcov.
V súvislosti s prevenciou vykonávanou mestskou políciou v zmysle zákona o obecnej
polícii bolo v sledovanom období zamestnancom MsP zabezpečujúcim úlohy prevencie,
vykonaných celkom 61 prednášok na základných školách a Obchodnej akadémii. Uvedených
prednášok na témy : „ pravidlá cestnej premávky, stop drogám, bezpečné telefonovanie
a bezpečný neznámy, bezpečný kontakt so zvieratami, ako sa bezpečne hrať, ako sa nestať
obeťou násilia, šikanovanie, ako oznámiť trestnú činnosť, kriminálna prevencia, ako
i oboznámenie s činnosťou mestskej polície “ sa zúčastnilo celkom 1.385 ţiakov
a študentov.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe častými obeťami podvodov, machinácii, krádeţí, ale
i násilnej trestnej činnosti sa stávajú aj občania staršieho veku, zamerala mestská polícia svoje
aktivity v oblasti prevencie aj na dôchodcov. V hodnotenom období boli uskutočnené štyri
stretnutia v kluboch dôchodcov, pri ktorých boli dôchodcovia oboznámení s činnosťou
mestskej polície, s nebezpečenstvami, ktoré ich môţu ohroziť na majetku, zdraví a ţivote, ako
i so spôsobmi ako tieto nebezpečenstvá eliminovať resp. sa im úplne vyhnúť. V danej
súvislosti policajti diskutovali s dôchodcami o ich vlastnej bezpečnosti a ochrane, ale
i spolupráci s mestskou políciou. Uvedených stretnutí sa zúčastnilo celkom 90 dôchodcov.
Cieľom týchto stretnutí bolo priblíţiť prácu MsP dôchodcom, nadviazať a zlepšiť vzájomnú
spoluprácu, analyzovať a riešiť ich problémy súvisiace s ochranou verejného poriadku
a v neposlednom rade získať cenné poznatky pre políciu, pretoţe starší ľudia vidia a vnímajú
mnoţstvo vecí, ktoré môţe polícia pri svojej práci vyuţiť.

Oznámenia
V hodnotenom období zaznamenala a zaevidovala do knihy udalostí operačná sluţba
mestskej polície celkom 1.247 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1.011 oznamov od
občanov, 43 oznamov od MsÚ, primátora a viceprimátora mesta, 127 oznamov od náčelníka,
zástupcu a zamestnancov mestskej polície, 9 oznamov od iných organizácií a 57 oznamov od
OOPZ Sereď. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj
anonymné oznamy. Na základe týchto oznamov hliadky mestskej polície zistili a vyriešili
260 priestupkov.
Oznámenia od občanov vo veľkej miere prispievajú k rýchlemu zásahu MsP, ktorý
môţe zabrániť škodám a strate na majetku, porušeniam verejného poriadku, ale i ohrozeniu
ţivota a zdravia občanov. Včasným oznamom občania prispievajú k objasneniu prípadov a
zadrţaniu páchateľov priestupkov a trestných činov. Aktívny prístup občanov vedie k
zvýšeniu bezpečnosti na našich uliciach ako i k zníţeniu moţnosti páchateľa zostať
neodhalený.
Zo všetkých prijatých oznámení zaznamenaných v hodnotenom období moţno
uviesť niekoľko prípadov, pri ktorých sa nám podarilo úspešne zasiahnuť.
-

prichytenie páchateľov krádeţe zavlaţovacieho zariadenia,
pri preverovaní oznamu od občana hliadka zadrţala a predviedla k OOPZ osoby, proti
ktorým bolo vedené trestné stíhanie,
súčinnosť s hliadkou OOPZ pri pokuse o vraţdu,
zistenie páchateľa priestupku proti majetku (rozbitie sklenných vchodových dverí )

-

-

-

zistenie páchateľa, ktorý napadol iného občana a spôsobil mu ublíţenie na zdraví ,
zistenie svedkov a nález vozidla dopravnej nehody na ul. Cukrovarská,
prichytenie páchateľa krádeţe do pivničných priestorov obytného bloku,
poskytnutie a zabezpečenie okamţitej lekárskej pomoci zranenej osobe, ktorá dostala
epileptický záchvat,
zaistenie osoby , ktorá sa snaţila násilím vniknúť do objektu . Následne bolo zistené, ţe
sa jednalo o duševne chorú osobu. MsP zabezpečila kontakt a následné odovzdanie osoby
blízkym príbuzným,
súčinnosť s OOPZ pri zadrţaní páchateľa, ktorý napadol s noţom iného občana v jeho
byte, zabezpečenie lekárskeho ošetrenia napadnutej osoby,
predvedenie osoby, ktorá v pohostinskom zariadení ohrozovala so zbraňou iných hostí,
záchrana ľudského ţivota (osoba bola nájdená na poli za objektmi kasární v stave
ohrozujúcom jej ţivot t.j. značne podchladená , bez potrebného ošatenia, fyzicky
a psychicky vyčerpaná )
zistenie a zabezpečenie motorového vozidla , ktoré spôsobilo dopravnú nehodu a z miesta
nehody s ním vodič ušiel,
zabránenie krádeţe pohonných látok z motorových vozidiel

Kontroly vykonávané MsP
V priebehu hodnoteného obdobia bolo hliadkami MsP vykonaných 2.380 kontrol
objektov (napr. školy, kaštieľ, trhovisko, garáţe a pod.), parkovísk, obytných blokov a iných
verejných priestranstiev, zameraných na ochranu verejného poriadku a majetku. Počet
uvádzaných kontrol však nie je zhodný s počtom skutočne vykonaných kontrol mestskou
políciou, nakoľko evidujeme len kontroly, ktoré z hľadiska ochrany verejného poriadku
povaţujeme za najdôleţitejšie. Mestská polícia vykonáva kontroly v rámci vlastného výkonu
sluţby počas 24 hodín v oblasti dodrţiavania zákonov, VZN mesta a ochrany majetku, pričom
nie vţdy príde k zisteniu určitého skutkového stavu a preto nie je účelné ani vhodné papierovo
vykazovať všetky kontroly, ak nedošlo k porušeniu právneho predpisu.
V súvislosti s uvedeným je však moţné spomenúť niektoré dôleţité zistenia, ktoré
hliadky MsP počas vykonávaných kontrol zaznamenali:
- nález odcudzeného motorového vozidla,
- zaistenie osádky motorového vozidla podozrivej z uţitia a prechovávania návykových
látok,
- poskytnutie 1.pomoci a zabezpečenie odborného lekárskeho ošetrenia osobe so zlomenou
nohou, bolesťami v hrudníku a v ramene (zranenia boli spôsobené pádom z bicykla),
- zistenie dopravnej nehody spôsobenej medzi motorovým vozidlom a cyklistom, vodič
vozidla, ktorý nehodu spôsobil, z miesta nehody ušiel, hliadka poskytla váţne zranenému
cyklistovi 1.pomoc a zabezpečila mu odborné lekárske ošetrenie,
- zistenie záškoláctva u dvoch chovankýň detského domova,
- prasknuté vodovodné potrubie a únik plynu,
- zaistenie podozrivej osádky motorového vozidla z Banskej Bystrice, u ktorej bol následne
pri kontrole vykonanej privolanou hliadkou OOPZ nájdený biely prášok a značná finančná
hotovosť, vodič vozidla nebol drţiteľom vodičského oprávnenia,
- spozorovanie poţiaru v pohostinskom zariadení,
- zaistenie podozrivej osádky motorového vozidla, ktorá prelievala pohonné látky z vozidla
Audi do vozidla Lada, vodič vozidla Audi nebol drţiteľom vodičského oprávnenia a EČV
tohto vozidla bolo pridelené inému motorovému vozidlu,

-

zabezpečenie lekárskeho ošetrenia osobe, ktorá si pádom na zem spôsobila poranenie
hlavy spojené so značným krvácaním,

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti zároveň hliadky MsP našli v 30 prípadoch rôzne
stratené veci, predmety a zvieratá, ako napr.: dámska kabelka 2x, kľúče 6x, hodinky,
preukazy ZŤP 2x, osobné doklady 4x, kartička z bankomatu, peňaţenky 3x, psy 11x,
z ktorých väčšinu sa podarilo vrátiť ich majiteľom.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi
a organizáciami celkom v 406 prípadoch. (v uvedenom počte nie je zahrnuté armovanie MsÚ
– 740x)
Mestský úrad Sereď -

Okresný súd Galanta
Exekútorský úrad
Okresný úrad Galanta
Hasičský zbor

115x (odvoz banka, výpisy z evidencie priestupkov, doručenie
doporučených zásielok, odvoz zamestnancov MsÚ
a civilná ochrana)

19x
4x

(doručenie doporučených a súdnych zásielok)
(asistencia pri otvorení bytu, preverenie oznámenia
o poţiari, zabezpečenie miesta poţiaru)

Policajný zbor SR
Spolupráca mestskej polície s PZ SR bola v sledovanom období vykonaná v 273
prípadoch. V rámci spolupráce vykonali hliadky MsP na základe ţiadosti od OOPZ 127
preverení oznamov od občanov a od OOPZ Sereď. V 27 prípadoch preverovali hliadky MsP
objekt PCOO napojený na OOPZ. Počas hodnoteného obdobia spolupracovala mestská
polícia s PZ pri rôznych súčinnostných akciách organizovaných poriadkovou, kriminálnou
alebo dopravnou políciou. (Dopravná polícia 28x, Kriminálna polícia 7x, celo okresná akcia
zameraná na odhalenie návykových látok a uţívanie alkoholu mladistvými osobami,
zabezpečenie miesta dopravnej nehody14x, )
Okrem toho hliadky mestskej polície v roku 2002 vykonali v rámci vzájomnej
spolupráce 22 predvedení osôb na OOPZ Sereď ako napr.:
- podozrenie z TČ porušovania domovej slobody,
- prechovávanie omamných látok,
- vyhýbanie sa nástupu výkonu trestu,
- predvedenie hľadaných a záujmových osôb,
- predvedenie osôb jazdiacich na OMV bez vodičského oprávnenia s podozrením z TČ
marenie výkonu úradného rozhodnutia,
predvedenie osôb podozrivých z podvodu
-

V súvislosti s vykonanými predvedeniami osôb boli v zmysle zákona o obecnej
polícii v 10 prípadoch pouţité donucovacie prostriedky, pričom ani v jednom prípade nedošlo
k poškodeniu zdravia predvádzaných osôb.

verejno-kultúrne podujatia
V zmysle plnenia úloh mestská polícia v hodnotenom období zabezpečovala v 17
prípadoch verejný poriadok na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných
mestom alebo inými organizáciami, ako napr. oslavy 1.mája, rybárske preteky na Čepeňskom
ramene organizované mestskou organizáciou rybárskeho zväzu, oslava MDD, doprovod
procesie, výcvik záchranárskych psov, vatra zvrchovanosti a rôzne športové podujatia.
Okrem uvedených podujatí mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok aj počas
konania Sereďského hodového jarmoku, na ktorom neboli zaznamenané ţiadne výtrţnosti
alebo porušovania verejného poriadku.
Odchyt psov vykonaný oprávnenou organizáciou bol v priebehu hodnoteného obdobia
uskutočnený celkom 5x pričom bolo celkovo odchytených 23 túlavých psov.

Zabezpečovanie činnosti PCOO
V súlade s § 3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
vykonáva Mestská polícia Sereď ochranu majetku obce a občanov pred poškodením,
zničením, stratou a zneuţitím pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov.
Za hodnotené obdobie vykonala mestská polícia celkovo 636 výjazdov ( 1,74 výjazdu
za 24 hod. ) k objektom PCOO.
Z uvedeného počtu výjazdov bolo 629 bez narušenia objektu :
-

479x
103x
5x
36x
1x
4x
1x

bez zistenia príčiny,
spôsobených chybou obsluhy,
spôsobené poveternostnými podmienkami,
porucha signalizačného zariadenia
bolo v objekte zistené zviera
otvorený oblok na objekte
neuzamknuté dvere do objektu

V 2 prípadoch bol pri výjazde zistený pokus o narušenie objektu (prestrihnuté
oplotenie, pristavený rebrík k objektu)
V 5 prípadoch bolo pri výjazde zistené narušenie objektu :
-

rozbitá sklenná výplň (vandalizmus) iné škody neboli zistené,
rozbitá sklenná výplň páchateľ prichytený hliadkou MsP,
vniknutie do objektu cez okno, prichytený dvaja páchatelia , ţiadne škody neboli zistené,
vniknutie do objektu zadným vchodom,

Príjem do rozpočtu mesta za prenájom vysielacích zariadení predstavuje za obdobie
roku 2003 celkom 768.232, -Sk, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu roku 2002
predstavuje nárast o 150.232, -Sk.

Prehľad príjmov za prenájom vysielacích zariadení za obdobie
rokov 1996 – 2003
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Záverom správy je moţné konštatovať, ţe mestská polícia si napriek problémom,
s ktorými sa v rámci činnosti potýka (zlý technický stav vozidla, zastaralé rádiostanice, nepostačujúci
personálny stav) naďalej plnila úlohy, ktoré jej zo zákona o obecnej polícii vyplývajú. Svojimi
aktivitami a činnosťou MsP zabezpečila priamo do rozpočtu mesta príjem viac ako 1.500000,Sk, pričom v danej súvislosti netreba zabúdať aj na hodnoty, či uţ ľudské alebo materiálne, u
ktorých nedošlo k stratám vďaka samotnému pôsobeniu a činnosti mestskej, ale i štátnej
polície. Nie je totiţ moţné zmerať alebo spočítať akým škodám, resp. čomu všetkému
zabránil hliadkujúci policajt v meste. Na konci policajtovej sluţby nie je vidieť ţiadny
hmatateľný výrobok.
Napriek dosiahnutým výsledkom budeme aj naďalej hľadať ďalšie moţnosti
zefektívnenia a skvalitnenia našej práce, a to najmä v oblastiach :
- prevencie proti kriminalite (prednášková činnosť na školách, dôchodcovia, záhradkári a pod)
- zlepšenia informovanosti a spolupráce s občanmi, (miestna tlač, informačná tabuľa, infokanál
mesta, internet)
- ochrany verejného poriadku a majetku ( PCOO – zabezpečenie duálneho prijatia prenosu informácií
-

z chránených objektov a ďalšie rozšírenie kamerového systému mesta na ul. Kúpeľné Nám., Billa a v
miestach výskytu čiernych skládok – kamerou s mikrovlným prenosom )
hliadkovej činnosti MsP a spolupráce s PZ SR.(iniciovanie akcií zameraných na zlepšenie
bezpečnosti v meste Sereď a eliminovanie protispoločenskej činnosti )

Naším cieľom je rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach naďalej pokračovať
v nastúpenej ceste a vytvoriť občanom a návštevníkom nášho mesta pocit bezpečia.
Na záver je potrebné oceniť aj prácu všetkých zamestnancov mestskej polície, ktorí
sa svojou činnosťou snaţia čo najlepšie plniť zadané úlohy, pri ktorých mnohokrát riskujú
svoje zdravie a ţivot.
Klenovič Miloš
Náčelník MsP Sereď

