
INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE: Bc. Ľubomír Veselický 

  
926 01 Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 
 
 
Vážený pán poslanec, 
    
 Na základe Vami prednesenej interpelácie na zasadnutí MsZ dňa 20.04.2010 Vám predkladám 
odpoveď na otázky : 

Interpelácia/odpoveď 

1. Ako mesto rieši venčenie psov na verejných priestranstvách? Či mesto iniciuje 
kroky ako zabrániť absolútne nekontrolovanému venčeniu psov prakticky 
v celom meste, či už výchovou majiteľov psov alebo represiou? 

Za účelom riešenia problematiky, na ktorú vo svojej interpelácii poukazujete, vykonáva 
mestská polícia (v rámci svojich personálnych možností) kontroly dodržiavania podmienok, 
ktoré pre držiteľov psov a osoby vodiace psov, vyplývajú z ustanovení zákona č.282/2002 
Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, z  
VZN mesta Sereď č.6/2002 o niektorých podmienkach držania psov a z VZN mesta Sereď 
č.4/2008 o miestnych daniach, a to najmä v oblasti splnenia evidenčnej a daňovej povinnosti a 
tiež povinnosti odstrániť výkaly od psa z verejného priestranstva.  

V kontexte s kontrolami zameranými na znečistenie verejných priestranstiev výkalmi od psov 
považujem za nevyhnutné uviesť, že samotné zistenie znečistenia verejného priestranstva 
konkrétnym psom je založené výlučne iba na náhodnom spozorovaní tohto konania 
príslušníkom mestskej polície alebo na svedectve občanov. Vo väčšine prípadov však 
v prítomnosti príslušníkov MsP k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev výkalmi 
od psov nedochádza a držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, výkaly s vedomím si možnej 
sankcie zo strany MsP z verejného priestranstva odstráni. 

Z uvedeného dôvodu preto mestská polícia, v rámci výchovy občanov a výkonu prevencie 
zameranej na eliminovanie znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, pristúpila 
k zakúpeniu (na náklady rozpočtu MsP) igelitových vrecúšok, ktoré príslušníci mestskej 
polície pri kontrolách rozdávajú držiteľom psov (50ks vrecúšok á kontrolovaná osoba). 
Odovzdanie igelitových vrecúšok držiteľovi psa alebo osobe venčiacej psa, príslušníci MsP 
zaevidujú a v prípade, ak pri následnej kontrole zistia znečistenie verejného priestranstva 
výkalmi od psa bez ich odstránenia z verejného priestranstva osobou (držiteľom psa), ktorá 
psa vedie a ktorej už vrecúška na odstránenie výkalov boli odovzdané, bude tejto osobe 
uložená sankcia vo forme blokovej pokuty.     



V súvislosti s riešením problematiky znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov 
a kontrolami zameranými na dodržiavanie podmienok zákona č.282/2002 Z.z., ako i VZN 
č.6/2002, považujem tiež za dôležité, aby zo strany mesta došlo k opätovnému označeniu 
miest, kde je voľný pohyb psov (bez vôdzky) zakázaný, a to z dôvodu jednoznačného 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností, či na určitom verejnom priestranstve je možné alebo nie 
je možné psa venčiť alebo nechať voľne pohybovať. Častokrát totiž dochádza zo strany 
občanov mesta k oznamovaniu pohybu psa bez vôdzky na verejnom priestranstve (v 
prítomnosti jeho držiteľa) s  následnou požiadavkou o riešenie držiteľa psa za porušenie 
zákona. V zmysle zákona č.282/2002 Z.z. je však voľný pohyb psa, t.j. pohyb psa bez vôdzky 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov zakázaný len na verejných priestranstvách 
označených viditeľným nápisom „Voľný pohyb psov zakázaný“. Keďže v súčasnosti v meste 
Sereď nie je, okrem detských ihrísk na ul.D.Štúra a Jesenského, zákonná podmienka 
viditeľného označenia miest so zákazom voľného pohybu psov splnená, nie je možné zo 
strany mestskej polície držiteľov psov za jej nedodržiavanie ani sankcionovať(t.j. za voľný 
pohyb psov bez vôdzky).  

V korelácii s odpoveďou na Vašu interpeláciu možno k veci tiež uviesť, že mestská polícia 
okrem spomenutých kontrol vykonáva súčinnosť pri odchytoch túlavých psov, ktoré 
v rovnakej miere znečisťujú verejné priestranstvá mesta a v roku 2009 bolo takto odchytených 
celkom 34 túlavých psov a 9 mačiek.  

 
2. Ako chce mesto zvýšiť bezpečnosť na sídlisku Garbiarska a Mlynárska ulica 

v oblasti za hrádzou, kde sa neustále zdržujú rôzne indivíduá, ktoré vo večerných 
a nočných hodinách prenasledujú ľudí až takmer do ich bytov a čakajú na 
príležitosť si „zarobiť“?  

Na základe Vašej interpelácie vo veci zvýšenia bezpečnosti na sídlisku Garbiarska 
a Mlynárska ulica v oblasti za hrádzou zo strany Mesta Sereď som v spojitosti s Vami 
popisovaným dôvodom vykonal preverenie oznamov od občanov prijatých a zaevidovaných 
na útvare MsP Sereď v období 1.Q r.2010. Predmetným preverením som zistil, že okrem 
anonymného oznamu prijatého útvarom mestskej polície dňa 16.03.2010 v čase 06,20 hod. vo 
veci pohybu neznámych osôb v čiernom osobnom motorovom vozidle v priestore za hrádzou, 
ktoré mali následne kopať do brány niektorého z tam situovaných rodinných domov a ktoré 
vzbudili v oznamovateľovi obavy, neboli na útvare MsP zaznamenané žiadne oznamy alebo 
žiadosti, ktoré by poukazovali na to, že v danej lokalite dochádza k ohrozovaniu alebo 
i prenasledovaniu občanov do miesta ich bydliska.  

Napriek uvedenému zisteniu však nie je vylúčené, že k predmetným negatívnym javom 
v danej lokalite skutočne dochádza avšak občania tieto veci mestskej polícii neoznamujú. 
V súvislosti s danou skutočnosťou je priestor za hrádzou pri rieke Váh mestskej polícii 
známy, a to z dôvodu zvýšeného pohybu osôb závislých na návykových látkach (tieto osoby 
môžu vzbudzovať u občanov obavu) a znečisťovania verejných priestranstiev komunálnym 
odpadom, čo bolo dôvodom na vydanie pokynov k monitorovaniu tohto priestoru hliadkou 
mestskej polície už v minulosti a tiež k predloženiu návrhu na rozšírenie kamerového systému 
v danej lokalite. V rámci personálnych možností s prihliadnutím na rozsah úloh plnených 
mestskou políciou však nie je možné zabezpečiť sústavný dohľad alebo pravidelnú obhliadku 



danej lokality a jediný spôsob, ako v súčasnej dobe možno zabezpečiť zásah polície v čase a v 
mieste konania negatívnych javov, je neodkladné oznámenie udalosti útvaru mestskej alebo 
štátnej polície.  
Čo sa týka zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti v danej lokalite a nie len v nej zo strany mesta, 
oproti súčasnému stavu, jednou z možností je ďalší rozvoj kamerového systému spojený 
s dostatočným verejným osvetlením a riešenie personálneho stavu mestskej polície.   

Záverom mojej odpovede k problematike súvisiacej s riešením tzv. psíčkarov a bezpečnosti 
lokality ul.Garbiarska a Mlynárska, považujem za dôležité uviesť, že k zvýšeniu efektivity 
práce mestskej polície a následnom eliminovaní negatívnych javov, na ktoré ste poukázali vo 
svojej interpelácii, výrazným spôsobom napomáha 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 výrazným 
spôsobom eliminovať porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré ste 
upozornili vo svojej interpelácii. 

 
S pozdravom  

 
 

 
 
Dňa : 29.04.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 
 


