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Návrh na uznesenie : 
                                                                    

Mestské  zastupiteľstvo v  Seredi  na  svojom  zasadnutí  dňa  13.09.2011  prerokovalo 

„Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za 1.polrok 2011“,  

 

ktorú berie na vedomie.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa : 
 

V zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s 

ustanoveniami zákona SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, bola 

spracovaná „Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď  za 1.polrok 2011." 
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INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA  
1.POLROK 2011 

V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s ust. zákona SNR č.564/91 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám „Informatívnu  správu o činnosti 

Mestskej polície Sereď za 1.polrok  2011“.  

Organizácia a systém práce útvaru MsP :   

Činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní vecí verejného 

poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, ako i rozhodnutí primátora mesta, vychádza zo 

zákona NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o obecnej polícii).  

Organizácia a systém práce mestskej polície boli počas celého hodnoteného obdobia vykonávané 

v súlade so zákonom o obecnej polícii, VZN č.1/2002 – Štatút MsP, ako i inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície. V zmysle schválenej organizačnej 

štruktúry (20 zamestnancov) zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície:   

1.štvrťrok :   Výkon služby - 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 

 Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa, 

 Administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 

Odborná príprava k získaniu odbornej spôsobilosti – 2 kadeti (obaja kadeti v období od 17.01. 
do 31.03.2011 absolvovali odbornú prípravu v školiacom stredisku Mestskej polície Bratislava a úspešným 

vykonaním záverečnej skúšky získali odbornú spôsobilosť príslušníka MsP); 

2.štvrťrok :   Výkon služby - 14 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 

 Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa, 

 Administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 

Odborná príprava k získaniu odbornej spôsobilosti – 1 kadet (odborná príprava absolvovaná 
v období od 11.04. do 30.06.2011 v školiacom stredisku Mestskej polície Bratislava s úspešným vykonaním 

záverečnej skúšky získaním odbornej spôsobilosti príslušníka MsP ); 

Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a kontrolované. 

V súvislosti s kontrolnou činnosťou boli v sledovanom období zistené u piatich príslušníkov MsP 

nedostatky, z ktorých dva prípady boli kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny vyriešené 

písomným upozornením a upozornením na možnosť výpovede, dva menej závažné nedostatky boli 

doriešené slovným upozornením a v jednom prípade boli kontrolou zistené skutočnosti, na základe 

ktorých došlo po dohode k ukončeniu pracovného pomeru s príslušníkom, ktorý sa porušenia 

dopustil.  

Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť (v zmysle podmienok zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach) 

nebolo v hodnotenom období prijaté žiadne. 

V sledovanom období absolvovali velitelia zmien mestskej polície školenie civilnej ochrany – 

„metodika a postup v prípade havárie v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice“ .  

Na základe rokovaní s primátorom mesta došlo koncom  1.štvrťroka, za účelom zefektívnenia činnosti 

príslušníkov mestskej polície pri výkone hliadkovej činnosti, k zakúpeniu technických zariadení (GPS 

systém a kamery do služobných vozidiel) umožňujúcich kontrolovať pohyb hliadky počas pešej obhliadky 

mesta a zaznamenávať pohyb a jej činnosť pri motorizovanej obhliadke. Predmetné zariadenia však 
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nemajú len účel sledovania pohybu hliadky, ale slúžia aj na ochranu samotných príslušníkov mestskej 

polície. Prostredníctvom GPS zariadenia, ktoré do mapy zobrazenej na monitore počítača 

zaznamenáva presný pohyb hliadky, môže príslušník MsP oznámiť policajtovi operačnej služby stav 

núdze a ten vie, na ktoré konkrétne miesto má vyslať pomoc. Rovnako možno v prípadoch prejavu 

nespokojnosti alebo i sťažností prijatých zo strany občanov mesta, v ktorých občania poukazujú na to, 

že hliadka ich oznam nepreverila alebo na miesto oznamu prišla až po uplynutí značného času, 

preveriť  a odstrániť  pochybnosti o ich činnosti. V súčasnej dobe mestská polícia disponuje 

technickými zariadeniami, ktoré umožňujú kompletné zmapovanie činnosti hliadky, a to 

prostredníctvom  : 

- Zariadenia na záznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov uskutočnených 

pevnou linkou a hovorov uskutočnených rádiostanicou MsP, 

- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu služobných vozidiel MsP, 

- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu pešej hliadky, 

- Kamerového systému v služobných vozidlách určeného k záznamu udalostí z pohľadu vodiča 

vozidla.    

- Kamerového systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta,    

Začiatkom 2.štvrťroka sa uskutočnilo stretnutie príslušníkov mestskej polície s primátorom mesta 

a viceprimátorom. Primátor mesta na tomto stretnutí oboznámil príslušníkov mestskej polície so 

svojimi predstavami o ich činnosti týkajúcej sa výkonu služby a novými technickými zariadeniami, ako 

i zámerom zaviesť cyklo hliadky MsP. V danej súvislosti primátor zároveň uviedol, že v prípade, ak sa 

niektorý príslušník mestskej polície s danými skutočnosťami nestotožní nebude mu brániť v ukončení 

pracovného pomeru.   V kontexte s primátorovým vyjadrením boli následne uskutočnené rozhovory 

s jednotlivými príslušníkmi mestskej polície, výsledkom ktorých bolo ukončenie pracovného pomeru 

dohodou s 3 príslušníkmi mestskej polície.    

Za účelom doplnenia počtu príslušníkov MsP podľa organizačnej štruktúry mestskej polície, bolo na 

základe súhlasu primátora mesta v mesiaci máj vyhlásené výberové konanie k prijatiu zamestnancov 

mesta do pracovnej pozície „príslušník mestskej polície“ a zároveň bola primátorom mesta stanovená 

výberová komisia. Ponuka voľných pracovných miest spoločne s podmienkami určenými pre účasť na 

výberovom konaní bola zverejnená na oznamovacích tabuliach mesta, Úradnej tabuli mesta Sereď, 

internetových stránkach mesta Sereď a v internetových médiách „Profesia“ a „Seredonline“. Záujem 

o prácu príslušníka mestskej polície prejavilo v určenom termíne celkovo 57 záujemcov (36 mužov a 21 

žien), z ktorých deviati boli komisiou vyradení z dôvodu nesplnenia zákonnej podmienky veku alebo 

vzdelania. Výberové konanie pozostávalo z troch častí zložených z osobných pohovorov, fyzických 

testov a psycho - diagnostických testov. Zo 48  pozvaných uchádzačov sa osobných pohovorov  však 

zúčastnilo len 19 uchádzačov, z ktorých do II. časti výberového konania (fyzických testov) bolo 

pozvaných 8 uchádzačov (3 ženy a 5 mužov). Na základe výsledkov personálno-psychologického 

posúdenia (psychotesty), ktorého sa zúčastnili 4 uchádzači, nebol k prijatiu do zamestnania odporučený 

ani jeden uchádzač, čoho dôsledkom bolo neobsadenie voľných pracovných miest a výberové 

konanie bude nutné zopakovať v druhom polroku.  

V súvislosti s výberovým konaním, ako i poznatkami získanými z minulých výberových konaní možno 

konštatovať, že pokiaľ nepríde k zmene ponúkaných podmienok (najmä zmena podmienok finančného 

zabezpečenia - motivácia) zo strany mesta ako zamestnávateľa, o prácu v mestskej polícii budú prejavovať 

záujem len dlhodobo nezamestnaní, ktorí si nevedia nájsť  inú prácu a tí, ktorí sú psychicky a fyzicky 

na danú prácu nespôsobilí, prípadne výsluhoví dôchodcovia z radov armády, polície, či colnej správy.  
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V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala mestská polícia 

v priebehu roka okrem iného aj ochranu verejného poriadku na rôznych kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Sereď alebo inými organizáciámi pôsobiacimi 

na území mesta alebo spolupracovala na organizácii a zabezpečovaní takýchto akcii (1x Kasárenská – 

cintorín /17.02.2011/, oslavy 1.mája, rybárske preteky, cyklomaratón, Sereď na kolieskach, medzinárodné cyklistické 

preteky, Sereďský hodový jarmok).  

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície pri zabezpečovaní 

verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh, ale i z dôvodu zníženého počtu príslušníkov, 

celkovo 1042,5 hod. práce nadčas a náčelník so zástupcom celkom 239,5, čo v priemere predstavuje 

91,5 hod./príslušník MsP.    

V kontexte s informáciami o činnosti mestskej polície je v rámci predkladanej správy nutné spomenúť 

aj zmenu zákona o obecnej polícii, ku ktorej došlo schválením zákona č.105/2011 Z.z. ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ktorý 

s účinnosťou od 01.05.2011 rozširuje a upravuje pôsobnosť mestskej polície v inej obci a tiež 

preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii. V zmysle prijatej novely zákona o obecnej polícii môže 

obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, uzavrieť s inou obcou (mestom), ktorá má obecnú (mestskú) 

políciu zriadenú, zmluvu v písomnej forme, podľa ktorej bude obecná (mestská) polícia vykonávať 

úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá obecnú políciu nezriadila.       

O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období informovaná aj verejnosť. Prostredníctvom 

tlače „Seredské novinky“ a internetových novín „Seredonline“ mali občania mesta možnosť 

oboznámiť sa s jednotlivými prípadmi,  ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila. 

Činnosť oddelenia prevencie kriminality : 

Oddelenie kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi začalo plniť úlohy na úseku prevencie 

v rozsahu zákona o obecnej polícii začiatkom novembra 2010. Plnenie úloh na úseku prevencie 

kriminality patrí medzi základné úlohy, ktoré mestskej polícii vyplývajú priamo zo zákona o obecnej 

polícii. 

Počas prvých troch mesiacov sa činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície Sereď 

sústredila na vytvorenie rámcovej koncepcie mestskej polície v prevencii kriminality v meste Sereď. 

V tomto čase mala činnosť vo vzťahu k občanom mesta charakter prípravy a publikovania 

preventívnych príspevkov na webovej stránke mesta Sereď, na stránke nezávislých internetových 

súkromných novín SeredOnLine a v Seredských novinkách. Priamy výkon aktivít sa začal realizovať 

v mesiaci február 2011 a prvou cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl a seniori v denných 

centrách/kluboch  mesta Sereď. Bolo zrealizované pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl, 

kde bola riaditeľom ZŠ prezentovaná koncepcia výkonu kriminálnej prevencie MsP pre  1. a 2. stupeň 

základných škôl. Na ponuku preventívnych aktivít riaditelia základných škôl reflektovali formou 

vyplnenia dotazníka potrieb prevencie priamo v ich škole. Na základe dotazníka boli vypracovávané 

programy, ktoré školy označili ako prioritné oblasti riešenia (predovšetkým to bola oblasť násilia a prevencie 

šikanovania).  

Priamy výkon aktivít bol realizovaný od februára v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 1. Oddelenie 

prevencie sa súčasne zameriavalo aj na publikovanie preventívnych príspevkov v regionálnych 

elektronických a printových médiách v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 2. 
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K ďalším realizovaným aktivitám v priamom kontakte s cieľovými skupinami patrí účasť Mestskej 

polície Sereď na „Dni detí“ veliteľa žpr PS Sereď, ktorého sa MsP zúčastnila formou prezentácie svojej 

výstroje a výzbroje. Súčasne sme pri príležitosti MDD pripravili pre deti materských škôl zábavno-

náučný program, ktorý sme realizovali v MŠ D. Štúra a MŠ Komenského. Tohto programu sa 

zúčastnilo 109 detí. 

V priebehu hodnoteného obdobia sa činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície Sereď 

venovala  aj na príprave projektov v prospech občanov mesta Sereď. V priebehu mesiaca marec bola 

uskutočnená služobná cesta do Starej Turej, ktorej súčasťou bolo recipročné vykonanie školenia 

pracovníčky oddelenia prevencie v projekte „Nočné havrany“ a náčelníkom MsP bolo uskutočnené 

školenie príslušníkov MsP Stará Turá v oblasti priestupkového práva a zákona č. 219/1996 Z.z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

izieb v znení neskorších predpisov.  

Tabuľka č. 1 
Prehľad realizovaných preventívnych aktivít v 1. polroku 2011 

Preventívny program Cieľová skupina Zapojené ZŠ Počet 
stretnutí 

Počet 
priamych 
účastníkov 

Kontakt s neznámymi/cudzími ľuďmi žiaci 1. a 2. 
ročníka ZŠ 

J. A. Komenského 
P. O. Hviezdoslava 

9 130 

Nebezpečenstvá internetu – nebezpečné 
známosti 

žiaci 3. ročníka 
ZŠ 

P. O. Hviezdoslava 2 31 

Ne/bezpečný internet žiaci 5. ročníka 
ZŠ 

J. Fándlyho 3 57 

Prevencia intolerancie/šikanovania – program 
nešpecifickej prevencie (4 – 5 stretnutí 
s každou triedou) 

žiaci 1. stupňa 
ZŠ 

J. A. Komenského 
P.O. Hviezdoslava 
Sv. Cyrila a Metoda 

41 633 

Prevencia intolerancie/šikanovania – program 
nešpecifickej prevencie (3 – 5 stretnutí 
s každou triedou) 

žiaci 2. stupňa 
ZŠ 

J. A. Komenského 
P. O. Hviezdoslava 
Sv. Cyrila a Metoda 

37 601 

Prevencia šikanovania – identifikácia 
šikanovania 

žiaci 1. a 2. 
ročníka ZŠ 

ŠK pri ZŠ J. Fándlyho 4 61 

Prevencia šikanovania – kyberšikana žiaci 3. a 4. 
ročníka ZŠ 

ŠK pri ZŠ J. Fándlyho 2 19 

Zodpovednosť – trestnoprávna/ priestupková žiaci 8. a 9. 
ročníka ZŠ 

J. A. Komenského 4 80 

Protidrogová prevencia – CSI program 
Unplugged 

žiaci 8. ročníka 
ZŠ 

J. Fándlyho 3 56 

Protidrogová prevencia – Mýty a fakty o fajčení žiaci 8. a 9. 
ročníka ZŠ 

Sv. Cyrila a Metoda 2 27 

Dopravná výchova – Kde robíme najčastejšie 
chyby? 

žiaci 1. ročníka 
ZŠ 

Sv. Cyrila a Metoda 1 16 

Prevencia krádeží žiaci 1. ročníka 
ZŠ 

Sv. Cyrila a Metoda 1 15 

Prevencia obchodovania s ľuďmi (dievčatá) žiačky 9. ročníka 
ZŠ 

P. O. Hviezdoslava 1 8 

Prevencia obchodovania s ľuďmi študenti 2. a 3. 
ročníka 

OA Sereď 2 52 

Prevencia viktimácie – besedy seniori v DC DC Nám. Slobody 
DC Jesenského 

3 77 

 
Realizované preventívne aktivity v cieľových skupinách za 1. polrok 2011 

 
115 

 
1863 
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Tabuľka č. 2 
Prehľad preventívnych príspevkov v printových a elektronických médiách v mesiaci január 2011 

Príspevok Mesiac 

zverejnenia 

Zverejnené v: 

Prevencia je priestor, ktorý potrebuje účasť komunity  Seredské novinky 2-3/2011  

Aj návšteva bohoslužby je rizikovým miestom, kde môžete byť okradnutý  Mesto Sereď / Seredonline 

Oznámenia občanov pod drobnohľadom  Mesto Sereď / Seredonline 

Kedy volať políciu  Mesto Sereď / Seredonline 

Výber z denných hlásení mestskej polície 1.12.2010-27.1.2011 

Január 

Mesto Sereď /  

Majitelia psov poznáte svoje povinnosti?  Mesto Sereď/Seredonline  

Stanovisko MsP k príspevku autobusová zástavka, alebo výlepové miesto Mesto Sereď/Seredonline  

Trestný čin prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu 

alebo prekurzora Mesto Sereď/Seredonline 

Evidencia psov Mesto Sereď/Seredonline  

So psom na vychádzke, alebo venčím, venčíš, venčíme  Mesto Sereď/Seredonline  

MsP upozorňuje : Arcidiecézna charita - falošný kňaz  

Mesto Sereď/Seredonline, Ms. 

rozhlas 

Pozor na znečisťovanie verejného priestranstva pri venčení Mesto Sereď/Seredonline  

Kam „najlepší priateľ človeka“ nemôže Mesto Sereď/Seredonline 

Je váš pes nebezpečný ?  

Február 

Mesto Sereď/Seredonline  

Nákladné auto zostalo zapadnuté na trávniku Mesto Sereď/Seredonline  

Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď – február 2011 Mesto Sereď 

Bezpečnosť detí na internete 

Marec 

Mesto Sereď  

Naše deti a PC hry Apríl Seredské novinky 

Mestská polícia na MDD v kasárňach Mesto Sereď / Seredonline 

Mestská polícia deťom 

Jún 

Mesto Sereď / Seredonline 

 

 

V hodnotenom období boli oddelením prevencie spracované dva preventívne projekty:  projekt 

„Bližšie k občanom“ na výzvu Rady vlády pre prevenciu kriminality SR a projekt „Pre aktívne starnutie   

seniorov mesta Sereď“ v rámci programu „Zelená pre seniorov“ nadácie Orange. 

Oba projekty boli posúdené pozitívne a v priebehu mesiacov máj a jún sa oddelenie intenzívne 

venovalo príprave implementácie aktivít, ktoré sú ich súčasťou. Na realizáciu vyššie uvedených 

projektov sa Mestskej polícii Sereď podarilo získať financie vo výške 13.633,- € - projekt Bližšie 

k občanom a 865,- € - projekt Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď. 

Koncom sledovaného obdobia sa dve príslušníčky mestskej polície zúčastnili školenia v programe 

proti násiliu v materských školách a na základných školách „Srdce na dlani“, ktorý bude ponúknutý 

materským školám od septembra 2011.  
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Š T A T I S T I C K Á   S P R Á V A   Č I N N O S T I   M S P   S E R E Ď  
 

( 1.polrok  2011 ) 

-  policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali  a zaevidovali   759  vecí, z ktorých bolo  734  

priestupkov, 18 iných správnych  deliktov a 8 trestných činov.                                                                                               

- v blokovom konaní udelili policajti MsP  610  pokút v celkovej výške   9.185,-€ .  

Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za 1.polrok 2011 
 
Tabuľka č.3         
 

Druh priestupku 

           

Počet 
zistených 

priestupkov 

Priestupky riešené 
v blokovom  

konaní 

Suma  
udelených 

blokových pokút 

§47,1,a) zák. 372/1990 Zb. – neuposl. výzvy verej.činiteľa   1 1 30

§47,1,d) zák. 372/1990 Zb. - znečistenie verej. priestran.             15 11 180

§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. - Občianske spolunaž.                            6 3 60

§50 zák. 372/1990 Zb. -  proti majetku, krádeže               29 6 65

§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného  kľudu      21 8 95

§48,1 zák.č.39/2007 Z.z. o veterinárnej staostlivosti 1 0 0

VZN č.1/01  - zneškodňovanie komunálneho odpadu 15 7 80

VZN č.2/06 - požívanie alk. nápojov na VP+ z.219/96 +§30 9 5 90

VZN č.4/08 - miestne dane 5 5 50

VZN č.4/00 – plagátová výzdoba v meste 2 2 60

VZN č.4/95 – životné prostredie + z.543/02 o ochrane pr. 2 1 15

VZN č.4/07 – predaj na trhových miestach 23 20 210

VZN č.2/09  – dodržiavanie prevádzkového času 1 1 20

VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ z.377/2004 17 10 70

VZN č.6/02  – o podmien.držania psov  + zákon 282/02   37 20 190

VZN č.7/98  - pouličný a ambulantný predaj v meste+§24 8 7 60

VZN č.10/04 – parkovanie vozidiel, autobusov 4 1 10

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34     214 201 3305

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1 19 17 260

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B6 13 13 215

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu (jednosmerka) DZ B2,IP3b 54 53 1055

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia  DZ B33       26 25 345

§22zák. 372/90 Zb.-zákaz státia DZ B33- miesto pre hasičov      19 19 275

§22zák. 372/90 Zb.- zóna zák. státia pre nákl.voz.  IP24a 4 3 45

§22zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP  -  IP16 16 14 230

§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16 32 30 310

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miest. 12 12 215

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 55 55 770

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 19 19 335

§22zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zast. SAD 47 33 400

§22zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na prechode 2 2 60

§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem. 6 6 80

SPOLU: 

734 610 9185

 
 



 
7 

 

Tabuľka č.4  

Trestné činy Počet zistených 

TČ 
§171 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestý zákon – prechovávanie omamných látok 2 

§212 zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon -  prečin krádeže  6 

 

Tabuľka č.5  

Iný správny delikt Počet Spôsob  vybavenia 
   

Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov  a zriaďovaní  
záchytných izieb v znení neskorších predpisov 

11 
 

Postúpené  mestu/ obci ( podľa TP osoby)  

VZN č. 2/2009 mesta Sereď  5 
 

Postúpené mestu Sereď ( 5x rovnaká 
prevádzka) 

§138 ods.1 písm. i )zákona 08/2009 Z.z. o cestnej 
premávke v znení neskorších predpisov 

1 
 

ORPZ SR - ODI Galanta 

 
 CELKOVO 

 
18 

  

 
Tabuľka č.6 
 

 

Spôsob riešenia priestupkov za 1.polrok 2011  
 

 

počet 
 

Vyjadrenie v % 

Dohovorom 55 7,25 

Bloková pokuta 610 80,37 

Zaslané na Obvodný úrad Galanta 7 0,92 

Zaslané na Dopravný inšpektorát 15 1,98 

Postúpené na  mesto – správny orgán 18 2,37 

Uložené záznamom § 60,3,b 18 2,37 

Odložené záznamom  § 60,3,a 21 2,77 

Oznámené na OOPZ,  orgánom činných v TK 8 1,05 

V riešení zostáva 7 0,92 

 
 

Priestupky podľa pohlavia

žena: 219x

 29%

neznámy: 40x

 5%

muž: 500x

 66%
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Rozdelenie priestupcov podľa miesta bydliska

neznámy priestupca

5%
obyvateľ mesta 

Sereď

46%

mimomestský občan

49%

 
 

Spôsob zistenia priestupkov  v 1.polroku 2011 

Operačná služba  (4  policajti)  

Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala celkom 243  

priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 32 %.(viď.graf „spôsob zistenia 

priestupkov“) Za tieto priestupky bolo udelených 210 blokových pokút v celkovej sume  3.245,-€.   

Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície boli oznamované orgánom príslušným na 

ich vybavenie (napr. ODI Galanta, UJaKP). Orgánom činným v trestnom konaní bolo na základe 

dožiadania poskytnutých  13  záznamov kamerového systému. 

Hliadková služba  (8  policajtov)  

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a  riešili celkom 516 priestupkov, z ktorých 

178 zistili na základe oznamu od občana a 338 vlastnou činnosťou. Za uvedené priestupky policajti 

udelili blokové pokuty v celkovej výške 5.940,-€. 

Spôsob zistenia priestupku

oznámené na MsP

23%

kamerovým 

systémom

32%vlastnou činnosťou

45%
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Verejný poriadok  (VZN mesta,§47,48,49,50 zák.č.372/90Zb. a iné zákony) 

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených 

a zaevidovaných celkom 219 vecí,  z ktorých bolo 195 priestupkov, 8 trestných činov a 16 iných 

správnych  deliktov (požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, nedodržanie zatváracích hodín). 

Z uvedeného počtu priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 108, za ktoré mestská polícia 

vybrala pokuty v celkovej výške  1.285,-€. Trestné činy a iné správne delikty boli postúpené vecne 

príslušným orgánom na vybavenie. 

Zo zistených priestupkov na úseku verejného poriadku zaznamenala mestská polícia najviac 

priestupkov pri kontrolách dodržiavania VZN mesta Sereď. Celkovo bolo zistených 123 priestupkov, 

a to najmä v súvislosti s nedodržiavaním VZN 6/02 o niektorých podmienkach držania psov (37),VZN 

č.04/07 predaj na trhových miestach (23), VZN č.5/2007 o ochrane nefajčiarov (17), VZN č.01/2001 o 
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odpadoch (15) a VZN č.2/06 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických 

nápojov na území Mesta Sereď (9x požívanie alkoholu na verejne prístupných miestach). 

Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti majetku 

podľa §50 zákona o priestupkoch (35 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli mestskej polícii 

oznamované z predajní potravín (8 prípadov), kde sa jednalo o drobné krádeže tovaru páchané zväčša 

bezdomovcami, osobami závislými na návykových látkach alebo inými neprispôsobivými občanmi 

mesta a tiež rôzne krádeže predmetov druhotných surovín (farebné kovy), ktorými si páchatelia 

zabezpečovali prísun finančných prostriedkov potrebných na živobytie, alkohol a iné návykové látky, 

ale aj priestupky, pri ktorých dochádzalo ku škodám na majetku mesta alebo občanov (21 prípadov). 

V 6. prípadoch bolo v súsislosti s riešením priestupkov proti majetku zistené, že zo strany páchateľa 

ide o opakované konanie, za ktoré bol už v predchádzajúcich 12. mesiacoch postihnutý a keďže 

takéto konanie sa podľa trestného zákona posudzuje ako trestný čin krádeže, boli všetky prípady 

odstúpené PZ SR . 
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Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 540 prípadov porušenia 

dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní 

doriešených 502 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom 7.900,-€.  

Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky 

spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravného značenia  B34 – zákaz zastavenia – 

214 prípadov, B2 – zákaz vjazdu – 54 prípadov a porušenie §25 zákona o cestnej premávke -141 

prípadov. Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. 

Nám.Slobody -183,  Cukrovarská – 87, D.Štúra - 57. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov 

použili policajti MsP v  76. prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla 

(tzv.papuča). 
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Oznámenia  

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy udalostí 

celkom 772 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 670 oznamov od občanov, 25 oznamov od primátora 

a viceprimátora, 14 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka mestskej polície a  63 oznamov 

a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa 

preverovali aj anonymné oznamy.  

Pri preverovaní oznamov, kde občania poukazovali na nevhodné správanie sa mládeže na verejnosti, 

bolo hliadkou mestskej polície v 11. prípadoch zistené požívanie alkoholických nápojov osobami 

mladšími ako 18 rokov. Všetky prípady mestská polícia postúpila na konanie vecne príslušnému 

správnemu orgánu, ktorým je obec podľa miesta bydliska kontrolovanej osoby. 

V 50. prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta (kabelka 1x, peňaženka 5x, pes 14x, 

mobilný telefón 6x, doklady 10x, 1x strelivo (6ks), 1x-50€ v bankomate, kľúče 9x, EČV 1x, bankomatová karta 

1x, bicykel 1x). V prípade dokladov, mobilných telefónov boli kontaktovaní majitelia, finančná hotovosť 50€ 

bola vrátená banke, nález streliva bol písomne oznámený na OOPZ Sereď).  

Kontroly vykonávané MsP  

V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP, v rámci výkonu služby alebo v zmysle prijatých 

požiadaviek, vykonávané kontroly objektov (napr. školy, kaštieľ, trhovisko, garáže a pod.), parkovísk, 

obytných blokov a iných verejných priestranstiev zameraných na ochranu verejného poriadku, 

občianskeho spolužitia a majetku. Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu sledovaného 

obdobia vykonaných  4.060  cielených kontrol.  

Napr. v súvislosti s kontrolou dodržiavania podmienok vyplývajúcich držiteľom psov  VZN č.6/2002 

o niektorých podmienkach držania psov bolo skontrolovaných celkom 583 osôb,  v oblasti 

dodržiavania podmienok zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a zákona č.219/1996 Z.z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriadení záchytných izieb bolo skontrolovaných 

224 osôb.  
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V súvislosti s vykonávanými kontrolami hliadka MsP v  3. prípade našla osobné motorové vozidlo, po 

ktorom bolo vyhlásené pátranie.    

Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) hliadky MsP Sereď vykonávali 
pravidelný dozor na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Dozor bol vykonávaný na priechodoch 
pre chodcov na ul.Cukrovarská a na ul.Čepeňská.  Celkovo bol dozor  vykonaný  116x .  

Odchyt psov poverenou organizáciou bol realizovaný 4x, pričom celkovo bolo odchytených 6 psov.      

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v 343.  

prípadoch.  
 

Mestský úrad Sereď  -     64  x  (odvoz banka,civilná ochrana,  asistencia, doručenie)   

Okresný súd Galanta  -     121x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu) 

Exekútorský úrad  -     28 x (doručenie  úradných písomností ) 

Obvodný úrad Galanta   -       10 x ( doručenie písomných zásielok) 

HaZZ Sereď    -          2 x        

RZP    -     15 x  

Vojenské spravodajstvo -    3 x 

Policajný zbor   -              91 x     - preverenie oznamu od občanov  41 x, 

                                                                         - preverenie objektu PCOO       7 x, 

                                                                        - súčinnosť pri zákroku                 15 x, 

                       - dožiadania    12 x,   

         - iné dožiadania    16 x, 

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 12 osôb, ktoré spáchali 

alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu.  

Dňa 05.02.2011 hliadka MsP Sereď v čase o  19.20-19.46 hod. vykonala na žiadosť OOPZ Sereď  

asistenciu hliadke OOPZ pri vykonávaní kontroly na požívanie alkoholických nápojov mladistvými a 

maloletými osobami. Kontrola bola vykonaná na ihrisku vo vnútrobloku ul. D.Štúra. V čase kontroly sa 

na mieste nachádzalo 10 osôb vo veku 13 až 16 rokov u ktorých bola vykonaná dychová skúška 

hliadkou PZ SR. Pri kontrole nebolo u žiadnej z osôb zistené požívanie alkoholu.  

Zabezpečovanie činnosti PCOO 

V súlade s § 3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonávala 

Mestská polícia Sereď ochranu majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou a 

zneužitím pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov. 

Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila  43 objektov ( podnikateľské objekty – 21; 

školy a predškolské zariadenia – 15; objekty v majetku mesta 5;  rodinné domy – 2 ). V sledovanom 

období nebol žiadny objekt pripojený ani odpojený.  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP celkom  215  výjazdov.  V  2  prípadoch 

prišlo k narušeniu objektu, páchateľ  nebol  pri kontrole objektu spozorovaný.   

V zmysle zmluvných podmienok bolo v  sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení                                

( za 4.Q.2010 a  1. Q.2011 ) fakturovaných  celkom  12.807,68  €  s  DPH.  

Mgr.Miloš Klenovič 


