
 

INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE:  

Váž. pán 
Ing. Martin Tomčányi 
  
Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 

 
Vážený pán poslanec, 

    
 Na základe písomnej interpelácie Vami podanej na zasadnutí MsZ dňa 20.04. a 
21.04.2010 Vám predkladám odpoveď na otázku, súvisiacu s činnosťou mestskej polície: 
 
Interpelácie/odpoveď 
 
Môže sa MsP zaoberať vecami podstatnými, ktoré trápia občanov a nie suplovať dopravnú 

políciu? (čistota, poriadok, špaky, psie exkrementy, verejný poriadok a pod.) 

Áno, mestská polícia sa môže a aj sa zaoberá vecami, na ktoré ste vo svojej 
interpelácii poukázali.  
  
K veci Vám ďalej uvádzam: 

Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta Sereď plní predovšetkým úlohy vymedzené zákonom 
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Medzi úlohy, ktoré mestská polícia 
podľa cit. zákona o obecnej polícii plní, patrí aj objasňovanie a prejednávanie priestupkov proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho : 

- 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  

- zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel        
(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) 

V roku 2009 bolo mestskou políciou v súvislosti s plnením predmetnej úlohy zaznamenaných celkom 
1504 priestupkov, z ktorých prostredníctvom kamerového systému bolo zistených cca 695 priestupkov 
a formou hliadkovej činnosti 809 priestupkov. Uvedený počet priestupkov predstavuje pre hliadkovú 
činnosť 2,2 priestupku/ 24 hodín výkonu služby (pri celkovom počte  4 priestupky/24 hodín), čo v žiadnom 
prípade nemožno považovať za suplovanie dopravnej polície.  

Množstvo zistených a riešených priestupkov na úseku cestnej premávky v pomere s inými priestupkami 
je však spôsobené najmä väčším počtom motorových vozidiel, ktorých vodiči nerešpektujú dopravné 
značenia a ustanovenia zákona o cestnej premávke upravujúce zákaz zastavenia, státia alebo vjazdu 
na verejných priestranstvách v meste, oproti počtu páchateľov napr. majetkových deliktov, priestupkov 
proti občianskemu spolunažívaniu, či porušení podmienok VZN mesta Sereď, ktorých odhalenie, ako 
i následné preukázanie naplnenia skutkovej podstaty priestupku je založené v značnej miere na 



spolupráci občanov (svedkov) s mestskou políciou alebo na priamom zväčša náhodnom zistení  
príslušníkom mestskej polície.   

Vecami, ktorými  sa podľa Vami predloženej interpelácie má mestská polícia zaoberať, sa mestská 
polícia dennodenne zaoberá, čomu nasvedčujú aj pokyny vydávané hliadke pred každým začiatkom 
výkonu služby a ktoré sú zaznamenávané v každom priebehu služby (danú skutočnosť možno preveriť aj 

spätne, v ktoromkoľvek priebehu služby). Podľa záznamov priebehov služby sú príslušníci mestskej polície 
okrem preverovania prijatých oznamov, objasňovania priestupkov a plnenia iných úloh, povinní denne 
počas výkonu služby vykonávať kontroly:    

- osobitného užívania verejného poriadku podľa podmienok VZN č.4/08; 
- Základných škôl a areálu ZŠ na Komenského ul. so zameraním na dodržiavanie verejného 

poriadku a kontrolu VZN č.2/06; 
- mestského parku a kaštieľa zameranú na dodržiavanie verejného poriadku a VZN č.2/06, VZN 

č.10/04; 
- dodržiavania podmienok VZN č.5/07 na zastávkach SAD na Nám. Slobody a v okolí školských 

zariadení; 
- centra mesta so zameraním na dodržiavanie DZ, verejného poriadku a čistoty chodníkov; 
- dodržiavania VZN (psi, odpad, plagáty); 
- dodržiavania podmienok realizovaných rozkopávok na území mesta; 
- hrádze – zákaz jazdy motorovým vozidlám a motocyklom – zákon č.364/04, par.77/1/h;    

Ako vidieť zabezpečovanie vecí, na ktoré poukazujete, patrí medzi úlohy, ktoré mestská polícia (v rámci 

svojich personálnych možností) denne plní formou vykonávaných kontrol. V ostatnom období bolo 
príslušníkmi mestskej polície vykonaných viac ako 60 kontrol zameraných na znečisťovanie verejných 
priestranstiev extrementami od psov alebo odhodením nedopalku od cigarety. Na základe takto 
vykonaných kontrol (hliadkami alebo kamerou) bolo v 14.prípadoch zistené porušenie podmienok VZN 
č.6/02 o niektorých podmienkach držania psov, VZN č.4/08 o miestnych daniach a v 21.prípadoch 
zistené znečistenie VP (odhodením nedopalku) a naplnenie skutkovej podstaty priestupku podľa §47 
ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch.   

V súvislosti s kontrolami zameranými na čistotu verejných priestranstiev je nutné uviesť, že samotné 
zistenie znečistenia verejného priestranstva (exkrementy, nedopalky, iné) je založené čisto na 
náhodnom spozorovaní tohto konania príslušníkom mestskej polície alebo na svedectve občanov (ak 

nezostanú v anonymite a aktívne s hliadkou MsP vo veci spolupracujú). Vo väčšine prípadov v prítomnosti 
príslušníkov MsP totiž k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev napr. výkalmi od psov 
nedochádza, pretože držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, si je vedomá prípadnej sankcie zo 
strany MsP a extrementy z verejného priestranstva odstráni.     

Keďže daná problematika nám nie je ľahostajná, zakúpila mestská polícia, za  účelom eliminovania 
znečisťovania verejných priestranstiev exkrementami od psov, igelitové vrecúška, ktoré príslušníci 
mestskej polície pri vykonávaných kontrolách rozdávajú držiteľom psov (50ks vrecúšok á kontrolovaná 

osoba). Odovzdanie vrecúšok príslušníci MsP evidujú (doteraz bolo odovzdaných 28.osobám) a v prípade, ak 
pri následnej kontrole zistia znečistenie verejného priestranstva exkrementami od psa bez ich 
odstránenia z verejného priestranstva osobou (držiteľom psa), ktorá psa vedie a ktorej už vrecúška na 
odstránenie exkrementov boli odovzdané, bude tejto osobe uložená sankcia – pokuta v blokovom 
konaní.     

V kontexte s uvádzanými skutočnosťami sa však ako neopomenuteľný javí fakt, že jedna dvojčlenná 
hliadka mestskej polície jednoducho nestačí a ani nemôže stačiť na riešenie všetkých negatívnych 
javov, ku ktorým v meste Sereď dochádza a o to zvlášť, keď každý  považuje práve ten svoj problém za  
najpodstatnejší a požaduje jeho prioritné riešenie. Z uvedeného dôvodu preto v závere mojej odpovede 
na Vašu interpeláciu, považujem za dôležité uviesť, že k zvýšeniu efektivity práce mestskej polície bez 
zvýšenia počtu príslušníkov MsP môže pri  eliminovaní negatívnych javov, na ktoré ste poukázali vo 
svojej interpelácii a nie len ich, výrazne pomôcť  spolupráca občanov vo forme oznámenia a ich 
ochota poskytnúť informácie v danej veci formou svedeckej výpovede alebo vysvetlenia. Z uvedeného 
dôvodu by som Vás preto rád požiadal o súčinnosť, a to v tom smere, aby ste svojou poslaneckou 
autoritou pôsobili na občanov pri stretnutiach s nimi a požiadali ich o vzájomnú spoluprácu 



s mestskou políciou, ktorou by bolo možné napomôcť mestskej polícii pri eliminovaní porušovania  
všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré ste upozornili vo svojej interpelácii. 
   
S pozdravom  

 
 

 
 
Dňa : 11.05.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 
 


