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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 rok 2009." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie : 
                                                                    

Mestské  zastupiteľstvo v  Seredi  na  svojom  zasadnutí  dňa 20.4.2010  

prerokovalo „Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 

2009“,  

 

ktorú berie na vedomie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

INFORMATÍVNA   SPRÁVA  O  ČINNOSTI   MSP  SEREĎ  ZA  
ROK 2009 

 
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 rok  2009“.  

Č I N N O S Ť  M E S T S K E J  P O L Í C I E  

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.  

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 prijatej organizačnej štruktúry (20 zamestnancov) zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície  
v hodnotenom období 17 zamestnancov  v počte 16 príslušníkov mestskej polície (vrátane náčelníka 

a zástupcu) a jedna administratívna referentka. Jedna príslušníčka MsP bola počas celého hodnoteného 
obdobia na rodičovskej dovolenke. 

V priebehu sledovaného obdobia rozviazali pracovný pomer s Mestom Sereď dvaja príslušníci 
mestskej polície. Dôvodom, pre ktorý došlo k rozviazaniu pracovného pomeru, bolo ich prijatie 
k Policajného zboru SR. Počet chýbajúcich príslušníkov mestskej polície nebol z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov v rozpočte mesta do konca roku doplnený. 

Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a kontrolované. 
V súvislosti s kontrolnou činnosťou boli v roku 2009 u dvoch príslušníkov MsP zistené nedostatky, 
ktorých predmetom bola nespokojnosť s dosahovanými výsledkami pri plnení úloh a neplnenie 
pracovných povinností. Na neuspokojivé výsledky v práci boli obaja príslušníci MsP písomne 
upozornení a súčasne im bol určený aj finančný postih. Menej závažné nedostatky boli riešené 
slovným upozornením alebo zápisom v Centrále MsP.  

Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť bolo v hodnotenom období prijaté v jednom 
prípade. Predmetom prijatého podania bola nespokojnosť sťažovateľa s konaním hliadky pri 
vybavovaní jeho veci - priestupku. Výsledok šetrenia nepreukázal nezákonnosť ani nedostatky v 
postupe alebo v konaní príslušníkov MsP a  podľa zákona o sťažnostiach nebolo možné podanie 
považovať za sťažnosť.    

V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala mestská polícia 
v priebehu roka okrem iného aj 17x 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. (ŠKF Sereď – futbal, 

stavanie Mája, oslavy 1.mája za účasti predsedu vlády SR, akcia-kolieskové korčule, rybárske preteky,  cyklistické preteky 
Sereď maratón 09, MDD v spolupráci s VÚ Sereď, akcia Seredonline-párty v autocampingu, delegácia z družobného mesta 
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v Holandsku, Seredský jarmok,  Cirkev. procesia a hodové slávnosti v SČ., súčinnostná akcia s HaZZ, kladenie vencov 

obetiam holocaustu, výber nájomcov pre nájomné byty mesta) 
 

V kontexte s činnosťou mestkej polície je vhodné zmieniť sa aj o zmenách zákona č.564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ku ktorým došlo v roku 2009 prijatím a účinnosťou 
zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 
č.214/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriadení záchytných izieb a zákona č.87/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V zmysle uvedených zmien sa rozšírili kompetencie mestských a obecných 
polícií vo veciach riešenia priestupkov na úseku cestnej premávky, ochrany pred zneužívaním 
alkoholických nápojov, najmä vo vzťahu k mladistvým a maloletým osobám a priestupkov na úseku 
ochrany nefajčiarov.  

Príslušníci mestských a obecných polícii na základe rozšírených kompetencií : 

1) prejednávajú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím 
pokynu vyplývajúceho : 
a) z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz 
otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, 
pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 
b) zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, t.j. 
nerešpektovanie podmienok zákona o cestnej premávke upravených v §23 - §25.( napr. parkovanie na 

chodníku, priechode pre chodcov, zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy, na moste, ale i na cestnej zeleni a inej 
verejne prístupnej zeleni, v protismere alebo na miestach, kde by bol znemožnený vjazd a výjazd vozidiel, prípadne kde 

vodič pri zastavení a státí s vozidlom neponechá voľný zákonom stanovený priestor vozovky)  

2) oznamujú obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou 
maloletou do 15 rokov a mladistvou do 18 rokov. (osoby maloleté a mladistvé nesmú podľa §2 ods.2 a 3 zákona 

č.219/1996 Z.z. požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške 
alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných a psychotropných látok a osoby mladšie ako 15 
rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupnýcgh miestach, 
v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie tohto zákazu môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého 
pokutu do výšky 33 eur a mladistvej osobe uloží obec v správnom konaní pokarhanie, prípadne aj zákaz navštevovať verejne 

prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.)  

3) môžu ukladať pokuty v blokovom konaní za priestupky podľa §11 ods.1 písm.a) – c) zákona 
č.377/2004 Z.z. (napr. za nerešpektovanie zákazu fajčenia v prostriedkoch pravidelnej osobnej železničnej dopravy 

okrem vyhradených vozňov, v prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch 
na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch 
súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej 
plochy nástupíšť, v zdravotníckych zariadeniach, v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v 
predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk, v študentských domovoch, v zariadeniach sociálnych služieb 
okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach, vo 
verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, kín, múzeí,  v zariadeniach spoločného stravovania 
okrem tých zariadení spoločného stravovania, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov, v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho 

stravovania a tiež tomu kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov), a to priamo zo zákona 
o ochrane nefajčiarov alebo ak ich obec ako vecne a miestne príslušný orgán k tomu poverí. 

O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období pravidelne informovaná aj verejnosť. 
Prostredníctvom tlače „Seredské novinky“, internetových stránok mesta Sereď a internetových novín 
„Seredonline“  mali občania mesta možnosť oboznámiť sa s činnosťou, ako i jednotlivými prípadmi,  
ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila (viď. príloha č.1 medializácia činnosti MsP) 
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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  
( rok  2009 ) 

 

-      policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali   1876  priestupkov,                                                                                              

-      v blokovom konaní udelili policajti MsP  1580  pokút v celkovej výške  21.475,- € .  

Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2009 

Tabuľka č.1         
 

Druh priestupku 
           

Počet 
zistených 

priestupkov 

Priestupky riešené 
v blokovom  

konaní 

Suma  
udelených 

blokových pokút 
§21,1,f) zák. 372/1990 Zb. - nepravdivý údaj  3 2 45,00
§30,1,a) zák. 372/1990 Zb. - ochrana pred alkoholizmom   6 3 60,00
§32,1,a) zák. 372/1990 Zb. - ohlasovacia povinnosť  1 1 15,00
§47,1,a) zák. 372/1990 Zb. – neuposl. výzvy verej.činiteľa   4 3 45,00
§47,1,c) zák. 372/1990 Zb. -  budenie verej. pohoršenia                     4 3 55,00
§47,1,d) zák. 372/1990 Zb. - znečistenie verej. priestranstva             13 12 140,00
§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. - Občianske spolunaž.                            13 3 40,00
§50 zák. 372/1990 Zb. -  proti majetku – krádeže               99 20 265,00
§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného  kľudu      32 26 320,00
VZN č.1/01  - zneškodňovanie komunálneho odpadu 29 9 140,00
VZN č.1/05 – seredský jarmok 3 3 20,00
VZN č.2/06 - požívanie alk. nápojov na území mesta  17 14 140,00
VZN č.4/08 - miestne dane 21 17 175,00
VZN č.4/00 – plagátová výzdoba v meste 10 6 85,00
VZN č.4/95 – životné prostredie 3 2 10,00
VZN č.2/09  – dodržiavanie prevádzkového času 5 5 70,00
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov 23 17 165,00
VZN č.6/02  – o podmienkach držania psov     7 1 5,00
VZN č.7/98  - pouličný a ambulantný predaj v meste 11 9 65,00
VZN č.3/07 - trhový poriadok  3 1 10,00
VZN č.10/04 – parkovanie autobusov 3 3 30,00
VZN č.10/04 – parkovanie vozidiel 20 11 125,00
VZN č.10/04 – staré vozidlá „vraky“ 11 3 35,00
§212 Trest. Zákon -  prečin krádeže 31 0 0,00
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz zastavenia DZ B34     711 660 9185,00
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1 54 50 655,00
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz vjaz. pre nákl.vozidlá DZ B5 3 3 45,00
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz vjazdu (jednosmerka) DZ B2 22 21 300,00
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz státia  DZ B33       224 215 3105,00
§22zák.372/90 Zb. - zákaz stát. – miesto urč. pre hasičov 26 25 230,00
§22zák. 372/90 Zb. - zóna zák. státia pre nákl.voz. IP24a 18 14 150,00
§22zák.372/90 Zb. - vyhrad.park. pre osoby ZŤP  IP16 70 65 995,00
§22zák.372/90Zb .- šikmé vodor. čiary DZV13 7 7 70,00
§22 zák. 372/90 Zb. - prikázaný smer pre nákla. vozidlá 3 3 50,00
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miest. 24 23 330,00
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 122 118 1460,00
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chod. 194 180 2575,00
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na prech. 7 7 85,00
§22zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zast. SAD 2 2 15,00
§§22 zák. 372/1990 Zb. - §23 zák.č.8/09 o cest. prem. 17 13 165,00

SPOLU 1876 1580 21.475,- € 
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Spôsob riešenia priestupkov v roku 2009  
Tabuľka č.2  

 
 

Spôsob riešenia priestupkov za rok 2009  
 

Počet Vyjadrenie v % 
Dohovorom 79 4,21 
Bloková pokuta 1580 84,22 
Zaslané na Obvodný úrad Galanta 26 1,39 
Zaslané na OOPZ, Dopravný inšpektorát, orgánom činných v TK 70 3,73 
Postúpené na Mestský úrad  13 0,69 
Uložené záznamom § 60,3,b 77 4,10 
Odložené záznamom  § 60,3,a 20 1,07 
Postúpené na súd 1 0,05 
V riešení zostáva 10 0,53 
 

Priestupcovia podľa pohlavia

ženy; 510; 
27%

neznámi; 
90; 5%

muži; 1276; 
68%

 

Rozdelenie priestupcov podľa miesta bydliska 
neznámy 

priestupca
5%

mimomestský 
občan
50%

Obyvateľ mesta 
Sereď
45%
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Porovnanie výsledkov činnosti MsP s predchádzajúcimi obdobiami 
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Spôsob zistenia priestupkov  

Operačná služba  (4  policajti)  

Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala celkom 695  
priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 37 %.(viď.graf „spôsob zistenia 

priestupkov“) Za tieto priestupky bolo udelených 640 blokových pokút v celkovej sume  9.495,-€ 
(286.046,37Sk).   
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 16 záznamov kamerového systému.  
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Hliadková služba  (10  policajtov)  

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a  riešili celkom 1181 priestupkov, z 
ktorých 402 zistili na základe oznamu od občana a 779 vlastnou činnosťou. Za uvedené priestupky 
policajti udelili blokové pokuty v celkovej výške 11.980,-€.(360.909,48 Sk) 

Oznámenia od občanov 

Na základe oznamov prijatých od občanov mesta hliadky mestskej polície zistili 402 priestupkov, za 
ktoré boli následne udelené pokuty v blokovom konaní v celkovej sume  2.750,- € ( 82.846,50 Sk). 

Spôsob zistenia priestupku

vlastnou 
činnosťou

42%

oznámené na 
MsP
21%

kamerovým 
systémom

37%

 

Priestupky na úseku verejného poriadku (VZN mesta,§46,47,48,49,50 z.372/90Zb. a iné zákony) 

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených 
a zaevidovaných celkom 372 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní doriešených 
174 priestupkov, za ktoré mestská polícia uložila a vybrala pokuty v celkovej výške  2.060,-€ 
(62.059,56Sk).  
Zo zistených priestupkov na úseku verejného poriadku zaznamenala mestská polícia najviac 
priestupkov pri kontrolách dodržiavania VZN mesta Sereď. Celkovo bolo zistených 170 priestupkov, 
a to najmä v kontexte s nedodržiavaním VZN č.10/2004 (parkovanie na mieste nie na to určenom, vraky 

a parkovanie autobusov) 34 priestupkov, VZN č.01/2001 (uloženie komunálneho odpadu mimo miesto 

určené obcou a založenie skládky) 24 priestupkov, VZN č.5/2007 (ochrana nefajčiarov – fajčenie na 

zakázaných miestach) 23 priestupkov, VZN č.4/2008 (miestne dane) 21 priestupkov a VZN č.2/2006 
(požívanie alkoh.nápojov na verejnosti) 17 priestupkov.  
Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti majetku 

podľa §50 zákona o priestupkoch (129 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli mestskej polícii 
oznamované najmä z predajní potravín (23 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 
(76 prípadov). V 31 prípadoch bolo v spojení s riešením priestupkov proti majetku zistené, že zo strany 
páchateľa ide o opakované konanie, za ktoré bol už v predchádzajúcich 12. mesiacoch postihnutý 
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a keďže takéto konanie sa podľa trestného zákona posudzuje ako trestný čin krádeže, boli tieto prípady 
odstúpené PZ SR . 
Na základe podnetu od občianky mesta a následnej aktívnej spolupráce poškodených osôb sa mestskej 
polícii v období od 20.10.2009 do 07.11.2009 podarilo vypátrať páchateľa protiprávneho konania, 
ktoré vykazovalo znaky trestného činu výtržníctva formou vykonávania sexuálneho exhibicionizmu 
podľa §364 ods.1 písm. c) TZ. Všetky zistené skutočnosti vo veci osoby, ktorá sa na verejnosti 
odhaľovala pred osobami ženského pohlavia boli dňa 11.11.2009 oznámené OOPZ Sereď. Podľa 
získaných informácií bolo voči oznámenej osobe následne začaté trestné stíhanie.  
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Priestupky na úseku cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1504 prípadov porušenia 
dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní 
doriešených 1406 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom 19.415,-€ 
(584.896,29Sk). 
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky 
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravného značenia  B34 – zákaz zastavenia – 
711 prípadov. Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. 
Nám.Slobody, Parková, M.R.Štefánika, Cukrovarská. Pri riešení predmetných priestupkov použili 
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policajti MsP v  247. prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. 

Papuča).  
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Oznámenia od občanov 

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do Centrály 

celkom 1 740 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1 390 oznamov od občanov, 62 oznamov od 

primátora a viceprimátora mesta, 29 od zamestnancov MsÚ, 109 oznamov od náčelníka alebo 
zástupcu náčelníka mestskej polície, 92 oznamov od iných organizácií a 58 oznamov bolo 
zaznamenaných v súvislosti s nálezom rôznych vecí ( kľúče, doklady, psy, peňaženky ). 

Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy. Na 
základe týchto oznamov hliadky mestskej polície zistili 402 priestupkov, za ktoré boli následne 
udelené pokuty v blokovom konaní v celkovej sume  2.750,- € (82.846,50 Sk). Pri preverovaní 
oznamov, kde občania poukazovali na správanie sa mládeže na verejnosti, bolo hliadkou MsP v 5. 
prípadoch zistené požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, pričom k trom 
osobám bolo nutné z dôvodu bezvedomia týchto osôb privolať RZP. Dve z uvedených osôb boli  
maloleté vo veku 14 rokov (chlapec a dievča) a jedna osoba (dievča) mladistvá vo veku 16 rokov. 
U jednej maloletej osoby nebolo možné v čase zabezpečovania lekárskej pomoci zistiť ani zákonného 
zástupcu. U ostatných osôb bolo zistené požitie alkoholických nápojov v rozsahu do 0,64 mg/l. 

V súvislosti s prijatými oznamami od občanov boli hliadkou MsP zaistené aj osoby podozrivé zo 
spáchania trestných činov. Išlo napr. o osoby, ktoré boli zaistené pri preverovaní oznamu vo veci :   

- pokusu o vlámanie do objektu, kde  bola hliadkou MsP obmedzená osobná sloboda osobe, 
u ktorej bola následne zaistená aj striekačka s neznámou látkou,  

- pomaľovania a postriekania fasády obytného domu, kde bola obmedzená osobná sloboda 
dvom osobám,    

- krádeže vratných fliaš z predajne COOP Jednota,  
- pohybu osoby na pozemku Materskej školy, 
- krádeže dámskej kabelky, kde bola osoba zadržaná bezprostredne po spáchaní tohto skutku aj 

s odcudzenou kabelkou, 
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- podpálenia strechy kaštieľa, kde bola obmedzená osobná sloboda osobe, ktorá mala u seba 
strelnú zbraň, 

- výtržnosti v pohostinskom zariadení, kde bola obmedzená osobná sloboda osobe, ktorá bola 
následne obvinená aj zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa (osoba napadla 

príslušníka MsP) 
- krádeže v potravinách a ohrozovania člena SBS s chladnou zbraňou (nožom), kde hliadka MsP 

zadržala osobu bezprostredne po jej úteku z predajne. 
Všetky osoby boli odovzdané útvaru 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, hrádza, a pod.), 
parkovísk, obytných blokov a iných verejných priestranstiev zameraných na ochranu verejného 
poriadku, občianskeho spolužitia a majetku a dohľad nad dodržiavaním podmienok VZN mesta Sereď. 
Celkový počet vykonaných kontrol však nie je možné uviesť nakoľko tieto kontroly sú realizované aj 
priebežne počas výkonu služby a hliadky MsP do záznamov uvádzajú len kontroly vykonávané na 
základe pokynov alebo požiadaviek nadriadených. Podľa služobnej  dokumentácie  bolo  v  priebehu  
sledovaného  obdobia  vykonaných 7.519 cielených kontrol.  

Pri vykonávaní uvedených kontrol hliadky MsP  našli v 4. prípadoch stratené alebo odcudzené veci. 

Odchyt psov  vykonaný oprávnenou organizáciou za dohľadu príslušníkov MsP bol v priebehu 
hodnoteného obdobia uskutočnený celkom  25 x s výsledkom 34. odchytených túlavých psov a 9. 
túlavých mačiek.  

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v 416.   
prípadoch.  

Mestský úrad Sereď   -     41 x   (odvoz banka,civilná ochrana,  asistencia,                       
                                                                                                     doručenie písomností , interné oznámenia vo veci    
                                                                                                napr. rozb.kameninové smetné nádoby, vývoz  
                                                                                             odpadu, poškodená detská hojdačka, ....)                                                                                   

Okresný súd Galanta   -   148  x    (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu) 

Exekútorský úrad   -     40  x (doručenie  úradných písomností ) 

Obvodný  úrad Galanta           -       7 x             ( doručenie písomných zásielok)  

Iné bezpečnostné zložky        -           19  x           - železničná polícia                                           6 x 
                               -  HAZZ                                                           13 x  

Policajný zbor   -             170 x       - preverenie oznamu od občanov     77 x 
                                                                        - preverenie objektu PCOO           9 x 
                                                                       - súčinnosť pri zákroku                        22 x 
                     - dožiadania                      54 x   
        - domová prehliadka                     5  x 
       - spoločný zvýšený výkon služby:                   1  x  
       - spoločné preventívne akcie:              2  x                                                                

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 40 osôb, ktoré spáchali 
alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu. 

Z uvedeného počtu bolo k OOPZ predvedených 37 osôb :   -  hľadaná osoba   :  4x 



 

 
10 

         -  podozrenie z TČ:  9x  
         -  trestný čin:   23 x 

         -  záujmová osoba:  1x  
a na MsP  3 osoby : -  priestupok §50 :  2x  
    -  hľ.osoba           :   1x 

Vo veci majetkových krádeží, ktorých sa dopustili páchatelia opakovane v priebehu 12. mesiacov 
uplynulých od ich postihnutia za predchádzajúci majetkový priestupok, bolo OOPZ Sereď 
odovzdaných 31 osôb.  

Za účelom predvedenia použili príslušníci MsP v súlade s ustanoveniami zákona o obecnej polícii  v  
8. prípadoch donucovacie prostriedky, pričom k zraneniu predvádzanej osoby došlo iba u osoby, ktorá 
sa bezprostredne po krádeži dámskej kabelky snažila hliadke MsP uniknúť a pri obmedzení osobnej 
slobody kládla aktívny odpor.  

Na základe technických prostriedkov mestskej polície sa v mesiaci október podarilo zisiť aj osobu 
páchateľa trestného činu šírenia poplašnej správy podľa §361 ods.1 TZ, ktorý v uvedený deň oznámil 
na útvar MsP, že v služobnom aute mestskej polície sa nachádza bomba. Oznam o umiestnení bomby 
v budove polície bol následne prijatý aj na stálej službe ORPZ v Galante. 

Spoločný výkon služby mestskej a štátnej polície  bol  v sledovanom období realizovaný  v mesiaci 
Január, a to formou spoločných hliadok. Cieľom spoločnej hliadky zloženej z príslušníka OOPZ Sereď 
a príslušníka MsP bolo venovať zvýšenú pozornosť peňažným ústavom a miestam s nimi súvisiacimi 
v súvislosti s prechodom na EURO menu a súčasne získavať poznatky k drogovej trestnej činnosti, 
neobjasnenej trestnej činnosti, mapovať pohyb podozrivých motorových vozidiel a osôb, preventívne 
pôsobiť voči potencionálnym páchateľom priestupkov, ako i trestných činov.   

 V rámci súčinnosti s PZ SR boli v priebehu sledovaného obdobia realizované dve preventívne akcie. 
Prvá súčinnostná akcia bola zameraná najmä na eliminovanie aktivít extrémistov a trestnej činnosti 
s prvkami extrémizmu v zmysle nariadenia MV SR č.64/2008 o postupe boja proti prejavom 
extrémizmu a o postupe v oblasti boja proti diváckemu násiliu. Druhá súčinnostná akcia bola 
zameraná na kontrolu dodržiavania podmienok zákona č.219/1996 Zz. (o ochrane pred alkoholizmom), 
t.j. predaj, podanie alebo umožnenie požívania alkoholických nápojov osobám  mladším ako 18 rokov. 
Pri kontrolách, ktorých sa záčasnili aj sociálni kurátori UPSVaR Galanta, bolo v  2. prípadoch zistené 
požitie alkoholických nápojov mladistvými osobami (dievčatá vo veku 16 rokov), a to v rozsahu od 
0,20 do 0,50 Mg/l.   

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. 

V sledovanom období bol pripojený na PCOO 1. nový objekt a 2. objeky sa na žiadosť majiteľov 
odpojili.  

Mestská polícia v roku 2009 chránila celkovo 50  objektov : 
- podnikateľské objekty – 27,  
- školy a predškolské zariadenia – 13,  
- objekty v majetku mesta 8,  
- rodinné domy – 2,  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP celkom 447 výjazdov, čo predstavuje  1,2  
výjazdu za 24 hodín. V porovnaní s predchádzajúcim rokom  2008 bol zaznamenaný pokles v počte výjazdov 
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o 206 prípadov, čo možno pripísať prebiehajúcej modernizácii PCOO. Vrámci modernicácie PCOO bolo v roku 
2009 prepojených na nový systém celkom 18 objektov a pre rok 2010 zostalo prepojiť ešte 24 objektov.  

Z celkového počtu výjazdov bolo  438 bez zistenia narušenia a v 9. prípadoch hliadka MsP zistila 
narušenie objektu, pričom v 1.prípade nedošlo k žiadnej škode na majetku a v 8. prípadoch bola 
zistená škoda na majetku, z toho 4x krádežou vlámaním a 4x poškodením vstupných dverí, zámkov 
alebo vonakajších častí objektu (rozbité okno a prebúraná stena).  

V zmysle zmluvných podmienok boli v 2.Q.2009 zvýšené poplatky za prenájom vysielacieho 
zariadenia, a to  o mieru inflácie, ktorá za rok 2008 predstavovala 4,6  %.   

Za prenájom vysielacích zariadení bolo v roku 2009 fakturovaných celkovo 32.995,51 € (994.022,73 

Sk) s DPH, z ktorých nie je evidovaný žiadny nedoplatok.  
 
 
 
 
Náčelník MsP Sereď 
Mgr.Miloš Klenovič 
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Príloha č.1 k Informatívnej správe o činnosti MsP za rok 2009 

Medializácia činnosti MsP 

(informácie z činnosti MsP Sereď poskytnuté v roku 2009 pre  „Seredské novinky“, „internetové 
stránky mesta Sereď“ a internetové noviny „Seredonline“) 

• Dňa 18.1.2009 v čase 0,32 hod. si operačný policajt všimol na kamerovom systéme ako sa partia 
5 mládencov vo veku 15-16 rokov  presúva po Nám. Slobody, pričom Samuel I.  sa zavesil na 
mladý strom a celou svojou váhou odlomil jeden konár. Následne druhý mládenec Anh Tu P.  sa 
rozbehol a nohou kopol do skleneného výkladu drogérie, kde rozbil výklad. Potom partia sa 
presunula pred mestské múzeum, kde mládenec, ktorý zlomil konár stromu  rozbil rukou okno na 
mestskom múzeu. Operačný policajt partiu zadržal na Spádovej ul. a spolu s hliadkou ich 
predviedol na MsP. Zistené skutočnosti boli oznámené rodičom menovaných, ktorí okrem 
náhrady spôsobenej škody musia zaplatiť aj udelenú blokovú pokutu.    

• V nočných hodinách 21.12.2008 prijala MsP oznámenie na rušenie nočného kľudu, ktorého 
pôvodcom bol Roman T. z Dolnomajerskej ul. . Menovaný spolu so svojimi kamarátmi mal 
v byte  pustenú  nahlas hudbu a nezaujímalo ich, že už bolo  01,42 hod.. Hliadka menovaného na 
danú skutočnosť upozornila a vyzvala ho na vypnutie hudby, čo aj vykonal. V čase 02,20 hod. 
opäť MsP prijala sťažnosť na rušenie nočného kľudu a z toho dôvodu bol Roman T. za 
neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa a rušenia nočného kľudu riešený v priestupkovom 
konaní. 

• Porušenie VZN č.5/07 o zákaze fajčenia hliadka MsP zistila na Nám. Slobody, kde dvaja občania 
fajčili na zastávke SAD. Hliadkou im boli udelené  blokové pokuty. 

• 48-ročný občan z Nitry sa nepoučil zo svojich chýb, nakoľko dňa 27.12.2008 bol prichytený pri 
opakovanej krádeži a keďže sa jednalo o opakovanú krádež, bol menovaný predvedený na OOPZ 
, kde bude stíhaný pre prečin krádeže.   

• Alkohol sa podpísal pod správanie 43-ročného Miloša S., ktorý nechcel odísť z predajne potravín 
a personálu robil problémy. Hliadkou bol predvedený na MsP k ďalšiemu riešeniu. 

• Dňa 9.1.2009 hliadka predviedla na MsP 44-ročnú ženu, ktorá sa pokúsila v potravinách Billa 
odcudziť 2 fľaše vodky zn. Stalinove slzy. Po spísaní záznamov bola zlodejka prepustená z MsP 
a asi z dôvodu „abstinenčnej krízy“ sa zastavila v potravinách Jednoty, kde sa pokúsila odcudziť 
ďalšiu fľašu vodky.  Oba prípady hliadka zaevidovala a postúpila na Obvodný úrad do Galanty. 

•  Dňa 18.1.2009 oznámil na MsP občan, že po Športovej ul. sa pohybuje skupina mladíkov, ktorí 
vykrikujú a hádžu pirátov. Hliadka menovaných predviedla na MsP, kde jednému z nich bola 
udelená bloková pokuty 10€. 

• V predajni Kaufland bol 30.1.2009 prichytený zlodej pri krádeži alkoholu. Nakoľko 34-ročný 
Roman T. sa dopustil v poslednom roku opakovanej krádeže bol predvedený na OOPZ , kde bude 
stíhaný pre trestný čin krádeže. 

• Dňa 30.1.2009 v čase 20,00 hod. hliadky MsP na základe požiadavky ORPZ Galanta ÚJKP odbor 
kriminálnej polície vykonali súčinnostnú akciu zameranú na trestnú činnosť s prvkami 
extrémizmu a preverenie skutkového stavu v oblasti ochrany pred zneužívaním alkoholických 
nápojov.  Kontrola bola vykonaná  v pohostinných zariadeniach Papuča, Šport-club, Kolkáreň. 

• V ten istý večer o 0,30 hod. bola vykonaná aj ďalšia súčinnostná akcia s OOPZ, OKP Galanta a 
odborom sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Galanta zameraná na preverenie podávania 
a požívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Kontroly boli vykonané v prevádzkach 
Discobar Grand, Fontána  a Park pub (Africola).  Počas akcie boli zistené 2 prípady, pri ktorých 
sa mladiství zabávali pod vplyvom alkoholu. 
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• Mestská polícia dňa 2.2.2009 zaznamenala oznámenie, že zo sušiaku na prízemí bytu na Spádovej 
ul.  odcudzila jedna chovankyňa detského domova bundu a rifle. Hliadka následne zistila, že 15-
ročná slečna uvedené veci skutočne zobrala a preto za svoje konanie dostala blokovú pokutu. 

• Dá sa povedať, že ani nie človek mohol vyhodiť 4 malých psíkov na ulicu. Pozorný občan 
zatelefonoval na MsP, že na Vonkajšom rade našiel psíkov. Hliadka MsP ich previezla na MsP 
a nakoľko sa iba okrem jedného nenašiel záujemca boli havkáči odvezení do útulku v Nitre. 

• Dňa 10.2.2009 v čase 02,47 hod. hliadka MsP kontrolovala podozrivé vozidlo parkujúce na 
Kasárenskej ul.  Pri kontrole bolo zistené, že vodič nemá pri sebe doklady potrebné na vedenie 
vozidla. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ. Pri následnom preverovaní bolo zistené, že 
menovaný má zadržané vodičské oprávnenie od decembra 2008. Nakoľko sa uvedeným konaním 
dopustil marenia úradného rozhodnutia, vec prevzalo OOPZ. 

• V nočných hodinách dňa 13.2.2009  oznámil na MsP občan, že na Garbiarskej ulici  sa nachádza 
partia mladých, ktorí sú hluční a robia neporiadok.  Dve hliadky MsP na mieste skontrolovali 
osoby a zistili, že jeden z nich  14-ročný Marek S.  javí známky požitia alkoholu a z toho dôvodu 
bol predvedený na MsP, kde bola  hliadka OOPZ požiadaná o vykonanie dychovej skúšky. Pri 
kontrole  mladík nafúkal 1,2 promile. Na útvar MsP bola privolaná jeho matka, ktorá si syna 
prevzala. Druhá hliadka zotrvala na mieste oznamu, nakoľko bolo zistené, že 12-ročná Izabela T. 
mala pravdepodobne otravu alkoholom. Nebola schopná chôdze, ani plynulej komunikácie. Na 
miesto bola v čase 22.20 hod. privolaná RZP, ktorá menovanú previezla do nemocnice v Galante.  
Nakoľko sa jednalo o maloletú osobu, hliadka sa pokúsila zabezpečiť dospelého rodinného 
príslušníka, avšak bez výsledku. Uvedené zistenia budú postúpené na úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny do Galanty.  

• Dňa 16.2.2009 bol hliadkou MsP zadržaný a predvedený na OOPZ Tomáš B, po ktorom bolo 
vyhlásené pátranie. 

• Za rušenie nočného kľudu dostal 21-ročný Tomáš B. 30,-€ blokovú pokutu , nakoľko spolu so 
svojimi kamarátmi vo vchode na Garbiarskej ul. rušil obyvateľov daného bloku. 

• V dňoch 16.2.09  a 26.2.09 hliadka MsP zistila  pouličný predaj paplónov a vŕtacieho kladiva 
občanmi rumunskej národnosti. V oboch prípadoch im boli udelené blokové pokuty.  

• Mestská polícia zistila v období od 17.2.-17.3.2009 10 prípadov porušenia VZN č.5/07 o ochrane 
nefajčiarov a to tým, že priestupcovia nerešpektovali zákaz fajčenia na autobusových zastávkach. 

• 53-ročný Cyril G. sa nepoučil zo svojich chýb, a dňa 18.2.2009 bol prichytený pri opakovanej 
krádeži a keďže sa jednalo o opakovanú krádež, bol menovaný predvedený na OOPZ , kde bude 
stíhaný pre prečin krádeže.   

• Bloková pokuta bola uložená 34-ročnej Renáte F., ktorá v čase 03,27 hod. rušila hlasnou hudbou 
obyvateľov bytov na Garbiarskej ul..  

• Počas kontroly Bratislavskej ul. pri Milexe hliadka zistila znečisťovanie verejného priestranstva 
24-ročnou slečnou. 

• Dňa 18.3.2009 hliadka MsP vykonala dozor nad bezpečným prechodom detí do školy na 
prechode pre chodcov na ul. Cukrovarská, pričom vodička osobného vozidla neuposlúchla výzvu 
policajta na zastavenie a z toho dôvodu jej bola  udelená bloková pokuta.  

• MsP prijala dňa 18.3.2009  oznámenie ,že v prevádzke Dáni sa nachádzajú mladistvé osoby, ktoré 
popíjajú alkoholické nápoje. Hliadka 3 študentov gymnázia previezla na OOPZ k vykonaniu 
dychovej skúšky, kde skúška dopadla negatívne.   

• Voľný pohyb 4. psov a znečistenie verejného priestranstva rieši hliadka MsP. Priestupkov sa 
dopustila občianka mesta, ktorá nechala pobehovať psov na Dolnomajerskej ul.  

• Dňa 24.3.2009 v čase 08.50 hod. oznámil na MsP anonym, že na parkovisko Kauflandu prišlo   
vozidlo VW Passat zelenej farby , ktorého vodičom bol maloletý chlapec. Vozidlo bolo 
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spozorované kamerovým systémom, pričom vo vozidle a ani pri ňom sa nenachádzali žiadne 
osoby. Hliadka sa následne presunula za čerpaciu stanicu G&G, kde čakala na príchod vodiča. 
Vodič sa k vozidlu dostavil v čase 09.07 hod. Evidentne sa jednalo o maloletého chlapca, ktorý si 
následne sadol na miesto vodiča ,s vozidlom vycúval a odišiel . Hliadka MsP vozidlo zablokovala 
pri výjazde z parkoviska, kde bolo zistené , že sa jedná o 13-ročného Jozefa L. z Cukrovarskej ul. 
Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ, ktorá vec prevzala.  

• Dňa 23.4.2009 sa hliadke MsP podarilo zohnať majiteľa zhoreného vozidla Audi, ktorého vozidlo 
bolo  2 mesiace odstavené na Pažitnej ul. Hliadka MsP okamžite objednala z Trnavy odťahovú 
službu a na náklady majiteľa vozidla bolo vozidla z miesta odtiahnuté. 

• Dňa 28.3. hliadka MsP zistila cez kamerový systém na ihrisku D. Štúra neprístojne sa správajúcu 
mládež. Po príchode na miesto hliadka na mieste našla už iba 16-ročné dievča, ktoré bolo pod 
silným vplyvom alkoholu, na výzvy hliadky nereagovala a zvracala. Operačným MsP bola 
privolaná sanitka RZP, ktorá menovanú ošetrila a previezla do nemocnice Trnava na detské 
oddelenie na odborné vyšetrenie, nakoľko u nej hrozilo otrava alkoholom. 

• Mestská polícia dňa 8.4.09 o 17,15 hod. prijala oznámenie, že pri campingu leží na zemi chlapec, 
ktorý je značne podnapitý. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 14-ročného chlapca, ktorý bol 
vo veľkom delíriu, nevedel komunikovať a ani sa pohybovať. Na miesto bola okamžite privolaná 
RZP, ktorá chlapca odviezla do nemocnice a zároveň bola kontaktovaná jeho rodina.  

• Dňa 9.4. o 14,24 hod. hliadka MsP zistila, že v Strednom Čepeni na ihrisku sa nachádzajú traja 
14-roční chlapci v podnapitom stave. Chlapci boli prevezení na MsP, kde boli privolaní rodičia a 
hliadka OOPZ na vykonanie dychovej skúšky na alkohol. Po dychovej skúške všetci chlapci 
nafúkali okolo 1 promile! Podľa ich vyjadrenia fľašu vína, ktorú mali pri sebe kúpili vo vínotéke 
na A. Hlinku. Hliadka MsP udelila predávajúcemu vo vínotéke pokutu a spracovala oznámenie na 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta. 

• Dňa 8.4. telefonicky oznámil na mestskú políciu občan mesta, že na Nám. Slobody jazdia 14-
roční Rómovia na aute bez ECV. Kamerou bolo vozidlo okamžite monitorované a skutočnosť 
bola oznámená na OOPZ. Hliadka MsP vozidlo zastavila na Spádovej ul. Jednalo sa o vozidlo 
Ford, červenej farby bez EČV. Na miesto sa dostavila aj hliadka OOPZ , ktorá zistila, že vozidlo 
riadil 14-ročný Ján L.. Vec prevzalo OOPZ Sereď. 

• Pokutu 20,-€  musela zaplatiť 23-ročná žena, ktorá na Garbiarskej ul. v nočných hodinách rušila 
susedov hlasnou hudbou.  

• Pri kontrole Bratislavskej ul. hliadka MsP zistila znečisťovanie verejného priestranstva. Dve 
slečny pohybujúce sa pri Milexe odhadzovali papiere a za toto konanie dostali blokové pokuty. 

• Dňa 22.4. v čase 13,05 hod. hliadka MsP pri kontrole parku a kaštieľa spozorovala vychádzajúci 
dym z pod strechy kaštieľa. Po obhliadke  priestoru kaštieľa bolo na miesto privolané zásahové 
vozidlo hasičov. Na povale strechy dohárali staré handry a plastové fľaše. Dohárajúce malé 
ohnisko hasiči uhasili. Následne v čase 16,25 hod. operačný policajt prijal niekoľko oznamov od 
občanov, že z kaštieľa sa valí veľký hustý dym.  Hliadka MsP a hasiči boli na miesto okamžite 
vyslaní. Na mieste bolo zistené, že horí strecha kaštieľa v rohovej časti. Po obhliadke sa zistilo, že 
strechu niekto úmyselne podpálil, pričom ohniská boli založené na viacerých miestach. Na miesto 
boli privolané aj hasičské vozidlá z Galanty. 

• Dňa 22.4. o 20,44 hod. prijala MsP oznam, že  v parku pri kaštieli sa pohybuje podozrivý muž so 
zbraňou v ruke. O súčinnosť bola požiadaná aj hliadka OOPZ. Obe hliadky prezreli celý park, no 
podozrivú osobu nespozorovali. Zistili však, že muž podobný popisu by sa mal už nachádzať v 
malom parku. V čase 20.44 hod. bol kamerovým systémom  podozrivý muž spozorovaný, ako 
vyšiel z malého parku a ide smerom k MsÚ.  Ozbrojený muž bol následne hliadkou MsP pri 
pizzerii Punto zadržaný a prevezený na OOPZ Sereď. Hliadka na zadržanie osoby použila 
donucovacie prostriedky: hmaty, chvaty sebaobrany a putá. Jednalo sa o 36-ročného Jána B.  
Menovaný mal u seba malokalibrovú krátku zbraň s dvomi nábojmi, ktorá vzhľadom pripomínala 
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zbraň zn. ČZ. Na túto zbraň nemal povolenie. Zadržaný muž je taktiež podozrivý z podpaľačstva 
v kaštieli.   

• Dňa 23.4.2009 sa hliadke MsP podarilo zohnať majiteľa zhoreného vozidla Audi, ktorého vozidlo 
bolo  2 mesiace odstavené na Pažitnej ul. Hliadka MsP okamžite objednala z Trnavy odťahovú 
službu a na náklady majiteľa vozidla bolo vozidla z miesta odtiahnuté. 

• Pri kontrole Bratislavskej ul. 29.4. hliadka MsP zistila znečisťovanie verejného priestranstva. 
Slečna pohybujúca sa pri Milexe za odhadzovanie papierov  dostala blokovú pokutu. 

• Dňa 30.4. prijala MsP oznámenie, že neznáma osoba spred rodinného domu odcudzila smetnú 
nádobu. Hliadka MsP zistila, že nádobu odcudzil 43-ročný Miroslav S., ktorému bola za uvedený 
skutok udelená bloková pokuta.  

• Počas prvomájových osláv hliadka zistila u dvoch predávajúcich ,že nemajú z MsÚ vybavené 
povolenie na predaj. Za opomenutie zaplatili blokové pokuty. 

• Púšťanie hlasnej hudby z auta bolo u 22-ročného občana zo Šintavy príčinou rušenia nočného 
kľudu, za čo mu hliadka MsP udelila blokovú pokutu. 

• Dňa 02.05. oznámili obyvatelia Fándlyho sídliska, že sú rušení v nočnom kľude. Hliadka MsP 
zistila, že z bytu vo vchode 754 vychádza hlasná hudba. Na mieste bola majiteľovi bytu udelená 
pokuta. 

• Za vyhodenie stavebného materiálu (tehál) do kontajneru na domový odpad udelila hliadka MsP 
priestupcovi blokovú pokutu. 

• Dňa 08.05. hliadka MsP preverovala v areály MŠ oznam od občana a zistila, že sa tam 
nachádzajú 5 mládenci popíjajúci alkohol. Jednalo sa o 16-17 ročných mladíkov, ktorí sa 
potužovali vínom. Za nerešpektovanie zákazu požívať alkohol na verejnosti boli menovaným 
udelené pokuty. 

• Nesplnenie povinnosti vybaviť si povolenie na ambulantný predaj bolo zistené počas rybárskych 
pretekov pri ramene. Traja predávajúci zaplatili blokové pokuty. 

• Dňa 10.5.2009 o 01,37 hod. oznámil na MsP občan mesta, že pri Vrave niekto rozbíja kvetinový 
stánok. Hliadka MsP počas obhliadky miesta spozorovala na Cukrovarskej ul. tri osoby, ktoré  
smerovali od tohto miesta. Dokazovaním bolo zistené, že stánok rozbil kusom asfaltu 17-ročný 
mladík, ktorý sa priznal k činu.  Za uvedený skutok zaplatil blokovú pokutu  a taktiež bude 
musieť uhradiť vzniknutú škodu. Zaujímavé je aj to, že 20 min. pred touto udalosťou bol uvedený 
mladík hliadkou MsP  pokutovaný za rušenie nočného kľudu v mesta.  

• Budenia verejného pohoršenia sa dopustil občan mesta, ktorý 15.5. na hrádzi v Hornom Čepeni 
spolu s kamarátmi strieľali z plynovej pištole. Nakoľko okoloidúci mali podozrenie, že sa jedná 
o skutočnú pištoľ telefonovali na MsP. 

• Dňa 16.5. v čase 02:00 bolo kamerovým systémom spozorované hrubé správanie neznámeho 
muža, ktorý sa pokúšal prevrátiť smetné nádoby. Po jeho neúspechu prevrátiť nádobu začal 
rozkopávať plechové smetné nádoby. Hliadka menovaného zadržala a z dôvodu odmietnutia 
zaplatiť pokutu bola vec postúpená na Obvodný úrad do Galanty. 

• Dňa 22.5. prijala MsP oznámenie od občana, že po Hornom Čepeni sa pohybujú neznáme osoby 
a ponúkajú na predaj rôzne náradie. Hliadka občanov rumunskej národnosti spozorovala 
v Strednom Čepeni, kde im bola udelená bloková pokuta za neoprávnený predaj na území mesta.  

• Dňa 29.5. pozorný občan mesta oznámil na MsP, že v areály bývalej ZŠ na Garbiarskej ul. sa 
nachádza skupinka mladíkov pod vplyvom alkoholu a robia tam neporiadok.  Hliadka po 
príchode na miesto spozorovala skupinku mladých ľudí, ktorí  keď ich spozorovali sa rozutekala. 
Hliadke sa podarilo  chytiť 2 osoby, ktoré boli predvedené na útvar MsP.  Na základňu MsP bola 
privolaná hliadka OOPZ Sereď, ktorá vykonala dychovú skúšku na alkohol. Jeden z mladíkov 
mal v dychu 0.64mg/l, čo predstavuje 1.35 promile alkoholu v krvi. U druhého 17-ročného 
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Elemíra Ď. sa zistilo, po ňom je vyhlásené pátranie, nakoľko utiekol z protidrogovej liečebne z 
Palárikova. Okamžite bola kontaktovaná pracovníčka liečebne, ktorá si menovaného prišla 
prevziať.  

• Dňa 17.6.09 vo večerných hodinách hliadka MsP na základe oznamu od občana zadržala na 
Jesenského ul. dve osoby, ktoré striekali sprejom na činžiak.  25-ročná Lenka D. a 19-ročný 
Tomáš K. boli predvedení na OOPZ Sereď, kde si ich prevzali a budú riešiť pre podozrenie 
z trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 246 Trestného zákona. 

• Pokuta  20,-€  bola udelená 18-ročnému Lukášovi D., ktorý na verejnom priestranstve popíjal 
alkohol. Pri dychovej skúške nafúkal 0.64mg/l alkoholu v krvi(1.35 promile). Ani zaplatením 
pokuty sa mladík nepoučil a dňa 14.7.2009 opäť popíjal v priestore škôlky, za čo mu bola udelená 
ďalšia pokuta. 

• Dňa 3.6.2009 prišlo ku krádeži okrasných drevín z kruhového objazdu v Seredi. Hliadke MsP sa 
podarilo zistiť, že páchateľom krádeže bol 29-ročný občan z Maduníc. Nakoľko menovaný bol už 
v predchádzajúcom období 12 mesiacov postihnutý za majetkový priestupok, bol  odovzdaný na 
OOPZ z dôvodu dopustenia sa prečinu krádeže podľa §212,ods.2,f Trestného zákona.  

• V mesiacoch jún a júl hliadky MsP zaznamenali celkovo 15 oznámení z obchodných centier 
v meste, kde došlo ku krádeží rôzneho tovaru. 7„zlodejom“ boli uložené blokové pokuty, jeden 
prípad bol odstúpený na Obvodný úrad do Galanty a 7 prípadov bolo postúpených na OOPZ 
v Seredi z dôvodu podozrenia prečinu krádeže podľa §212,ods.2,f Trestného zákona.  

• Dňa 12.6.09 rušila obyvateľov mesta hlasná hudba, ktorá vychádzala z prevádzky v Delta pasáži. 
Prevádzkovateľovi udelila hliadka blokovú pokutu. 

• Neprístojné hlučné správanie, púšťanie hlasnej hudby bolo dôvodom udelenia blokovej pokuty za 
rušenie nočného kľudu, ktorého sa dopúšťala 26-ročná Ivana K. 14.6.09 o 03,30 hod. 
v prenajatom byte. 

• Dňa 15.6.09 hliadka na základe oznamu kontrolovala príslušníkov maďarskej národnosti, ktorí 
ponúkali po domoch rôzny tovar. Za nedovolaný predaj im bola udelená bloková pokuta.  

• Bloková pokuta vo výške 30,-€ bola udelená občanovi mesta, ktorý na Kasárenskej ul. v rozpore 
so zákonom nakladal s odpadom. 

• Počas kontroly areálu MŠ  D. Štúra bolo kontrolovaná partia mládeže z ktorej u dvoch mladíkov 
bolo zistené požívanie alkoholu. 18 a 19-roční mladíci zaplatili blokové pokuty.    

• Za posledné obdobie boli v prevádzke Grand na Cukrovarskej ul. udelené 3x blokové pokuty za 
nedodržanie zatváracích hodín. 

• Dňa  20.6.09 oznámil pozorný občan, že na Garbiarskej ul. popíjajú malé deti alkohol. Hliadka 
MsP na mieste zistila, že skutočne dvaja 14-roční mladíci  javili známky požívania alkoholu, 
pričom mali pri sebe aj fľašu vína. Hliadka menovaných previezla na útvar OOPZ za účelom 
vykonania dychovej skúšky, kde bolo zistené, že Peter K. mal v krvi 0,12Mgh/L a Peter S 
0,25Mg/L.  Vzhľadom pre vek menovaných boli spisy postúpené na  Mesto Sereď, kde mesto 
môže v zmysle §12 ods.2 zák. č.219/96 Z.z. uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do 
výšky 33,-€. 

• Dňa 29.6.09 v čase 04,16 hod. hliadka udelila pokutu občanovi, ktorý si  na parkovisku 
z motorového vozidla  púšťal nahlas hudbu. 

• Niekoľko oznamov na rušenie nočného kľudu prijala MsP dňa 12.7.09.  Hliadka zistila, že 
k rušeniu nočného kľudu dochádza z campingu, kde organizátorovi akcie udelila blokovú pokutu.   

• Dňa 19.7.09 zaplatil blokovú pokutu 18-ročný Marek D., ktorý na Spádovej ul. na verejnosti 
popíjal alkohol. 
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• V byte na D. Štúra dochádzalo podľa vyjadrení občanov k rušeniu nočného kľudu. Hliadka 
preverila sťažnosti a zistila, že  18-ročný Erik N. sa spolu s kamarátmi hlučne správali. Za ich 
správanie bola majiteľovi bytu udelená bloková pokuta.  

• Hliadka MsP zistila dňa 19.7.09 na Nám. Slobody nerešpektovanie VZN 2/06 (zákaz pitia 
alkoholu na verejnosti). Porušenia na dopustili 2 mladíci, ktorým boli udelené blokové pokuty. 

• Dňa 19.7.09 za nedodržanie zatváracích hodín v prevádzke Park Pub v mestskom parku bola 
personálu udelená bloková pokuta.  

• Dňa 17.7.09 boli počas nočnej zmeny zistené poškodené 2 smetné nádoby.  Škodu ,ktorú 
neznámy páchateľ spôsobil mestu činí 160,-€. Šetrením sa hliadke MsP podarilo zistiť, že 
uvedenú škodu spôsobil  dobre známy 18-ročný Lukáš D., ktorého hliadky už v minulosti riešili 
za pitie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. 

• Dňa 26.7. v čase 02,29 hod. rušil obyvateľov Poštovej ul. hluk vychádzajúci z jedného bytu. 
Hliadka na mieste zistila, že v jednom z bytov sa koná hlučná zábava a preto majiteľovi udelila 
blokovú pokutu 20,-€. 

• Dňa 31.7. oznámili na MsP hasiči, že niekto im z okna vytrhol parapetu. Hliadka pred poštou 
zadržala 28-ročného Radoslava P., ktorému za priestupok proti majetku udelila blokovú pokutu. 

• V campingu sa 7.8.09 konala disko ,kde miestny DJ nerešpektoval nočný kľud a svojou 
hudobnou reprodukciou znepríjemňoval nočný kľud občanom. Mestská polícia prijala približne 
20 sťažností na rušenie nočného kľudu. Napriek viacnásobným upozorneniam zo strany MsP 
nechcel DJ upustiť od stíšenia hudobnej reprodukcie. Za svoje konanie mu bola udelená bloková 
pokuta a majiteľ podniku zrušil disko. 

• Hustý dym znepríjemňoval ovzdušie obyvateľom Cukrovarskej ul. a preto zavolali hliadku MsP. 
Hliadka zistila, že dym vychádza zo záhrady, kde občan spaľoval odpad. Za nedovolené 
spaľovanie mu bola udelená bloková pokuta. 

• V priestore medzi Horným Čepeňom a Majerom bolo zistené založenie čiernej skládky. 
Objasňovaním hliadka zistila, že odpad vyviezol Marek T. zo Šúroviec, ktorému bola udelená 
bloková pokuta a povinnosť odpad odstrániť. 

• Dňa 09.8. v čase 23,00  hod. hliadka pri kontrole cintorína zistila, že 25-ročná Katarína K. 
odcudzila z hrobov sviečky a kahance. Na mieste jej bola udelená bloková pokuta. 

• Na základe oznamu hliadka zistila na Dolnomajerskej ulici umývanie motorového vozidla na 
verejnom priestranstve. Za porušenie VZN č.4/95 udelila majiteľovi vozidla blokovú pokutu. 

• Blokové pokuty boli udelené 5 osobám, ktoré dňa 13.8. o 3,14 hod. rušili obyvateľov bytovky na 
D. Štúra v nočnom kľude. 

• Počas Čepeňských hodov hliadka zistila u troch predajcov ,že nemajú z MsÚ vybavené povolenie 
na ambulantný predaj. Všetkým boli udelené blokové pokuty. 

• V mesiaci august hliadky zistili v 4 prípadoch porušenie VZN č.10/04 o parkovaní vozidiel a to 
tým, že majitelia vozidiel mali na parkoviskách odstavené vraky vozidiel alebo dlhodobo 
nepojazdné vozidlá, čím zaberali miesto pre ostatné vozidlá. Majitelia boli zaviazaní odstrániť 
vraky. 

• Počas Čepenských hodových slávností udelila hliadka MsP blokové pokuty 3 predávajúcim, ktorí 
nemali na MsÚ vybavené povolenie k predaju. 

• V mesiacoch august a  september boli hliadkami vyzvaní 6 majitelia vozidiel, ktorí svoje 
dlhodobo nepojazdné vozidlá odstavovali na parkoviskách. Vozidlá boli z miest odstránené a tým 
sa uvoľnili miesta  pre parkovanie iných vozidiel.  

• Dňa 21.8. oznámil občan mesta, že na Novomestskej ul. niekto spaľuje odpad. Hliadka na mieste 
zistila, že Marián O. pred svojim domom vypaľoval el. káble. Oheň musel na mieste uhasiť 
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a nakoľko odmietol vec prejednať v blokovom konaní, bola vec postúpená na odd. životného 
prostredia MsÚ. 

• V nočných hodinách 27.8. bolo na kamerovom systéme spozorované ako vodič vozidla robí na 
križovatke Cukrovarskej ul. s vozidlom tzv. hodiny. Hliadka MsP sa okamžite dostavila na dané 
miesto a vodičovi bola udelená bloková pokuta. 

• Pozorný občan nahlásil na MsP, že na ul. A. Hlinku dvaja chlapci niekoho bijú. Hliadka na mieste 
zistila, že jeden z chlapcov fackoval chovanca z detského domova. Za svoje konanie bol riešený 
v blokovom konaní. 

• Dňa 01.09. bola na kamerovom systéme  spozorovaná partia chlapcov, ako sa pred Jednotou 
zabáva vozením sa na nákupnom vozíka. Hliadka mladíkov vyzvala k podaniu vysvetlenia, 
nakoľko vozík na ktorom sa vozili patrí  obchodnej spoločnosti Tesco. Menovaní uviedli, že 
vozík našli na železničnej stanici, čo bolo málo pravdepodobné, nakoľko ako sami uviedli prišli 
z discotéky z Trnavy. Dosť kuriózne zábavky 17-ročných chalanov. 

• Dňa 2.9. oznámil občan mesta, že na larzenkách je založená skládka odpadu a na skládke sa 
nachádzajú rôzne doklady. Hliadka oznam preverila a zistila, že skutočne v skládke sú rôzne 
doklady ako rodný list, výpisy z účtov, kartičky poistenca, faktúry na mená jednej rodiny. 
Hliadka navštívila podozrivého zo založenia skládky a nakoľko odmietol vec prejednať 
v blokovom konaní bol spis odstúpený na odd. životného prostredia MsÚ.  

• V čase 02,45 hod. dňa 5.9. sa partia mladých hlučne správala na parkovisku pred OD Jednota. Za 
rušenie nočného kľudu boli 2 osobám udelené blokové pokuty. 

• Nerešpektovanie zákazu požívania alkoholu na verejnom priestranstve riešili policajti 13.9., kedy  
40-ročný Dušan S. a 31-ročný Jozef K. popíjali na zastávke SAD na ul. D. Štúra.  Za 
nerešpektovanie VZN im boli udelené blokové pokuty. 

• Dňa 14.9. si občania všimli, že na Nám. Slobody pri SAD sedí na ceste nejaký muž. Hliadka na 
mieste zistila, že 47-ročný Peter P. z obce Veľká Mača sa nachádza v jazdnej dráhe autobusov a 
je pod vplyvom alkoholu. Hliadka menovanému pomohla premiestniť sa do parku, kde ako 
uviedol si odpočinie a odíde domov. Za budenie verejného pohoršenia mu bola udelená bloková 
pokuty 15,-€.     

• Dňa 15.9.  neznámy páchateľ odcudzil priemyselnú kameru spred rodinného domu na  Trnavskej 
ulici. Majiteľovi vznikla škoda vo výške 92,91 €. 

• K odcudzeniu nákupného vozíka spred Kauflandu prišlo 17.9.. Hliadka zistila, že vozík odcudzila 
13-ročná Amália S. z Cukrovarskej ul. Pre jej vek bola vec odložená záznamom a vozík bol 
vrátený do prevádzky. 

• Dňa 20.9. rušil obyvateľov Garbiarskej ulici hluk z miestnej prevádzky. Hliadka personálu udelila 
blokovú pokutu. 

• 26-ročný občan z Nitry sa nepoučil zo svojich chýb, nakoľko dňa 21.9. bol prichytený pri 
opakovanej krádeži a keďže sa jednalo o opakovanú krádež, bol menovaný predvedený na OOPZ 
, kde bude stíhaný pre prečin krádeže.   

• Dňa 30.9. oznámil občan mesta, že v areály Niklovej hute sú vyhodené predmety a čalúnenie  
z interiéru vozidla, ktoré vyhodil Štefan Š. po čom, čo mu odmietli v zberných surovinách 
prevziať auto.  Hliadka priestupok zaevidovala a dotyčnú osobu rieši v zmysle zákona  223/2001 
Z.z. o odpadoch. 

• Nedovolený predaj parfumov bol zistený dňa 03.10. pred Kauflandom. Hliadka na mieste  
zadržala dve osoby a nakoľko odmietli vec prejednať v blokovom konaní boli priestupky 
postúpené na Obvodný úrad. 
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• Dňa 05.10. prijala MsP oznámenie, že na Novomestskej ul. sú vedľa smetných nádob vyhodené 
vrecia s odpadom. Hliadka na mieste zistila, že vrecia boli vyhodené z trafiky na Nám. Slobody. 
Majiteľke prevádzky bola udelená bloková pokuta. 

• Dňa 06.10. hliadka MsP udelila blokovú pokutu prevádzke na Nám. Slobody, odkiaľ taktiež 
zamestnanec vyhodil odpad k smetnej nádobe. 

• Mestská polícia začala intenzívnejšie robiť kontroly na Bratislavskej ul., kde zdržiavajúce sa 
„slečinky“ znečisťujú verejné priestranstvo. Pri prvých kontrolách boli slečnám rozdané igelitové 
vrecia, ktoré mali za povinnosť vyčistiť danú priestranstvo od vzniknutého odpadu. Pri jednej 
takejto kontrole hliadka zistila znečisťovanie verejného priestranstva. Trom slečnám za ich 
konanie boli udelené blokové pokuty. 

• Dňa 13.10. bolo na MsP oznámené, že do veľkého parku bol vyvezený odpad. Hliadka zistila, že 
k zadnému plotu amfiteátra je vyvezený domový odpad pozostávajúci z papierov, obrúskov, 
krabičiek od liekov a zbytkov jedla. Odpad vyviezol 44-ročný Marcel M., ktorému bola udelená 
bloková pokuta 30 € a odpad musel z miesta odstrániť. 

• Zábavky niektorých občanov nepoznajú hranice. O tom sa už presvedčili aj príslušníci MsP, 
ktorým 20-ročný Mário S. telefonicky 14.10.09 oznámil, že v služobnom vozidle MsP majú 
uloženú bombu. Okamžite bola vyrozumená hliadka OOPZ, ktorá vykonala nevyhnutné úkony. 
Následnou prehliadkou vozidla bolo zistené, že sa jednalo o planý poplach. Oznamovateľ bude 
stíhaný pre prečin šírenia poplašnej správy. 

• Dňa 17.10. hliadka pri kontrole miestneho trhoviska zistila predaj čerstvého mäsa. Uvedený 
sortiment nie je povolené v zmysle VZN č.4/07 predávať a z toho dôvodu bola predajcovi 
udelená bloková pokuta. 

• Dňa 18.10. v ranných hodinách prijala MsP oznam o tom, že horí kaštieľ. Na mieste bolo zistené, 
že v zadnej časti, kde prespávajú bezdomovci horia matrace. Okamžite na miesto boli privolaní 
hasiči, ktorí požiar uhasili. Škoda, okrem zhorených vecí bezdomovcov nebola na kaštieli žiadna.   

• Za nepovolené vylepovanie plagátov mimo vyhradeného miesta bola občanovi Bratislavy udelená 
bloková pokuta. 

• Dňa 24.10.2009 prijala MsP oznámenie o rozbití 7 okien na Základnej škole P.O.Hviezdoslava. 
V tomto prípade prosí MsP prípadných svedkov udalosti o spoluprácu pri objasnení skutku. 

• Dňa 31.10.09 prijala MsP oznámenie od obyvateľky mesta, že na Jesenského ul. v jednom z 
bytov dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka na mieste zistila, že v byte sa oslavovali 16-té 
narodeniny. Za rušenie nočného kľudu bola priestupcovi udelená bloková pokuta. 

• Na základe oznamu hliadka MsP zistila uloženie odpadu v rozpore s VZN č.01/01 o odpadoch. Za 
porušenie predpisov bola zodpovednej osobe prevádzky udelená bloková pokuta. 

• Nesplnenie si daňovej povinnosti ohľadne zaplatenia miestnej dane za psa bolo dôvodom 
udelenia blokovej pokuty.  K zisteniu priestupku predchádzal oznam od občana, ktorý na MsP 
oznámil, že má nezhody so susedom, ktorého pes roztrhal dvom susedkám 9 sliepok.  

• Dňa 14.11.09 prijala MsP oznámenie o rušení nočného kľudu v rodinnom dome na 
Dolnočepenskej ul. Priestupcovi bola udelená bloková pokuta. 

• Páchateľ prípadne páchatelia, ktorí sa snažia o neustále poškodzovanie majetku mesta konkrétne 
budovy ZŠ P.O.Hviezdoslava vyčíňali aj 17.11.2009, kedy bolo zistené rozbité okno tým 
spôsobom, že do okna bol hodený starý bicykel,  ktorý následne zostal vo vnútri v miestnosti.  

• Bloková pokuta bola udelená žene, ktorá ponúkala pred Kauflandom parfumy a žiletky.  

• Za posledný mesiac hliadka MsP odovzdala na OOPZ 5 občanov, ktorí sa dopustili opakovanej 
krádeži v obchodoch a tým budú stíhaní pre prečin krádeže.  
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• Dňa 22.10. prijala MsP oznam od občianky mesta, že pred Domom kultúry ju prepadol neznámy 
muž, ktorý jej z ruky vytrhol kabelku. Oznamovateľka ďalej uviedla, že páchateľa prenasledovala 
ku hrádzi, ale podarilo sa mu uniknúť. Oznámené informácie boli okamžite poskytnuté dvom 
hliadkam MsP, ktoré v tom čase vykonávali v okolí  Obchodnej akadémie hliadkovú službu, 
z dôvodu exhibicionistu, ktorý by sa mal v tomto okolí už dlhšiu dobu pohybovať a odhaľovať 
pred ženami. Hliadka MsP po spozorovaní osoby, ktorá zodpovedala popisu páchateľa krádeže, 
začala osobu v areály OA prenasledovať, pričom sa páchateľ po spozorovaní hliadky okamžite 
pokúsil utiecť, preskočil oplotenie rodinného domu a cez dvor sa napriek viacnásobným výzvam 
snažil dostať na Mlynársku ulicu. V tomto mu hliadka MsP zabránila  a na dvore RD ho zadržala. 
Po zadržaní boli u osoby nájdené veci pochádzajúce z odcudzenej kabelky (mobily a peniaze) 
a zároveň bola zaistená kabelka, ktorú osoba pri úteku odhodila.  Z dôvodu, že u páchateľa došlo 
k zraneniu spôsobenému pri jeho úteku bola na miesto privolaná zdravotná služba a skutočnosť 
o zadržaní páchateľa oznámená na OOPZ Sereď, kde bude stíhaný vo veci trestného činu krádeže. 

• Začiatkom decembra hliadka MsP udelila blokovú pokutu Helene H., ktorá pred 
potravinami Lidl ponúkala na predaj drogistický tovar. 

• 34-ročný Štefan T. z Jelky  sa pokúsil 4.12.2009 odcudzil z potravín Lidl  tovar, pričom 
bol prichytený a privolaná hliadka MsP mu udelila blokovú pokutu. 

• Dňa 5.12.2009 hliadka pri kontrole v Hornom Čepeni zistila, že vodič vozidla Tatra 815 
vypúšťal do poľa neznámu tekutinu. Pri kontrole bolo zistené, že odpad pochádza 
z Leopoldova a jedná sa o odpad z repky olejnej, ktorú spoločnosť využíva na výrobu 
bionafty.   Ďalej bolo zistené, že do poľa bolo vypustené cca 16 000 litrov t.j. 2 cisterny 
tejto tekutiny, a to v úseku 150x5m.  Vec bola odstúpená  k doriešeniu na MsÚ v Seredi - 
odbor životného prostredia.  

• Znečistenie verejného priestranstva bolo preukázané dvom slečnám prechádzajúcich sa 
na Bratislavskej ul. pri Milexe. Obe dostali za znečistenie blokové pokuty. 

• 18.12.2009  prišlo v OD Jednota k poškodeniu vstupných dverí, ktoré poškodil neznámy 
muž pri úteku z predajne, čomu predchádzala krádež v potravinách. Predavačky 
v potravinách po spozorovaní krádeže zatvorili dvere, ale zlodej násilne tieto dvere 
otvoril pričom na nich rozbil sklo. 

• Bloková pokuta bola udelená majiteľovi vozidla, ktorý znečistil verejné priestranstvo 
motorovým vozidlom na ul.Dolnomajerská. 

 
 
Mestská polícia Sereď  


