
INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE:  

Váž. pani 
Božena Vydarená 
  
Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 
 
 
 
Vážená pani poslankyňa, 
    
 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 

Kedy sa začne s riešením znečisťovania verejných priestorov exkrementami od psov, 

majitelia nerešpektujú zákazové tabule.  

 
Riešenie problematiky, na ktorú vo svojej interpelácii poukazujete, patrí medzi základné 
úlohy, ktoré mestská polícia (v rámci svojich personálnych možností) plní formou vykonávania 
kontrol zameraných na dodržiavanie podmienok vyplývajúcich pre držiteľov psov a osoby 
vodiace psov, z ustanovení zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov a VZN mesta Sereď č.6/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov. (napr. V  období mesiaca Apríl bolo príslušníkmi mestskej polície vykonaných 

celkom 60 kontrol, na základe ktorých bolo v 14.prípadoch zistené porušenie podmienok VZN č.6/02 

o niektorých podmienkach držania psov a VZN č.4/08 o miestnych daniach)   

V súvislosti s predmetnými kontrolami zameranými na znečistenie verejných priestranstiev 
exkrementami od psov je nutné uviesť, že samotné zistenie znečistenia verejného 
priestranstva konkrétnym psom a následné neodstránenie tohto znečistenia zo strany držiteľa 
psa alebo osoby, ktorá psa vedie, 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 
k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev 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. 

Z uvedenej príčiny preto mestská polícia za účelom výchovy občanov a výkonu prevencie 
zameranej na eliminovanie znečisťovania verejných priestranstiev exkrementami od psov, 
zakúpila (na náklady rozpočtu MsP) igelitové vrecúška, ktoré príslušníci mestskej polície pri 
vykonávaných kontrolách rozdávajú držiteľom psov (50ks vrecúšok á kontrolovaná osoba). 
Odovzdanie igelitových vrecúšok držiteľovi psa alebo osobe venčiacej psa, následne 



príslušníci MsP zaevidujú a v prípade, ak pri ďalšej 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 výkalov boli odovzdané, 
bude tejto osobe uložená sankcia – pokuta v blokovom konaní.     

Vo veci nerešpektovania zákazových tabúľ majiteľmi psov (zákazu voľného pohybu psa) v  
spojení s možnosťou uloženia sankcie zo strany mestskej polície je nevyhnutné, aby zo strany 
mesta došlo k opätovnému označeniu miest, kde je voľný pohyb psov (bez vôdzky) zakázaný. 
V zmysle zákona č.282/2002 Z.z. je totiž voľný pohyb psa (pohyb psa bez vôdzky mimo chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov) zakázaný len na verejných priestranstvách označených 
viditeľným nápisom „Voľný pohyb psov zakázaný“. V súčasnej dobe však v meste Sereď, 
okrem detských ihrísk na ul.D.Štúra a Jesenského (zákaz sa vzťahuje výlučne na priestor detského 

ihriska), nie je podmienka viditeľného označenia miest so zákazom voľného pohybu psov 
splnená, a preto nie je ani možné zo strany mestskej polície držiteľov psov za voľný pohyb 
psov (bez vôdzky) po verejnom priestranstve sankcionovať. Po opätovnom označení miest, kde 
je voľný pohyb psov zakázaný, budú príslušníci mestskej polície v prípade zistenia 
nerešpektovania tohto zákazu zo strany držiteľa psa alebo osoby, ktorá psa vedie, postupovať 
v zmysle platných právnych predpisov.    

V kontexte s odpoveďou na Vašu interpeláciu možno k veci 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.  

 
Dňa : 04.05.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


