
INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE:  

Váž.pán 

Pavol Kurbel  

  

Sereď 

 

VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 

 

 

Vážený pán poslanec, 

    

 Na základe Vami prednesenej interpelácie na zasadnutí MsZ dňa 20.04. a 21.04.2010 

Vám predkladám odpovede na otázky, súvisiace s činnosťou mestskej polície : 
 

Interpelácie/odpoveď 

Informácia o organizovaní diskoték v hoteli Hutník, účasť mladistvých, ktorí boli pod 

vplyvom drog – požiadavka na vykonávanie kontrol zo strany mestskej polície. 

Mestská polícia Sereď nedisponuje informáciami o konaní diskoték v hoteli Hutník, na 

ktorých sa mali pod vplyvom návykových látok zúčastňovať mladistvé osoby. Hotel Hutník je 

v súčasnosti, z dôvodu vykonávania rekonštrukčných prác, mimo prevádzky a už dlhšiu dobu 

neorganizuje žiadne verejné kultúrne podujatia. Z uvedených dôvodov nebolo možné Vami 

poskytnutú informáciu mestskou políciou preveriť, resp. vykonať v prevádzke hotela kontrolu 

za účelom jej preverenia.   

Mestská polícia však v rámci svojich možností vykonáva a v budúcnosti aj naďalej plánuje vykonávať 

kontroly zamerané na dodržiavanie podmienok zákona č.219/1996 Z.z.  o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 

neskorších predpisov a VZN mesta Sereď č.2/2006 o úprave podmienok predaja, podávania alebo 

požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď, v pohostinských a reštauračných 

prevádzkach, ako i na iných verejne prístupných miestach. 

V zmysle cit. zákona nesmú osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov požívať alkoholické 

nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo 

orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok 

(MsP disponuje len prístrojom na vykonanie dychovej skúšky).  Predmetný zákon  zároveň zakazuje maloletým 

osobám (do 15 rokov veku) zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na 

verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje, teda v žiadnom pohostinskom 

alebo reštauračnom zariadení, a to pod hrozbou sankcie vo výške 33 eur, ktorú môže obec (mesto) 

uložiť zákonnému zástupcovi maloletého.  

Každé požitie alkoholických nápojov, ktoré mestská polícia pri výkone svojej činnosti u osôb mladších 

ako 18 rokov zistí, oznámi v zmysle §3 ods.1 písm. h) zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov, vecne príslušnému správnemu orgánu, ktorým je obec (mesto) a tá vec prejedná 

ako iný správny delikt.  

S pozdravom  

Dňa : 11.05.2010 

Mgr. Miloš Klenovič 

Náčelník MsP Sereď 


