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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 1.polrok 2010." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie : 
                                                                    

Mestské  zastupiteľstvo v  Seredi  na  svojom  zasadnutí  dňa  07.09.2010  

prerokovalo „Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za 1.polrok 

2010“,  

 

ktorú berie na vedomie.    
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INFORMATÍVNA   SPRÁVA  O  ČINNOSTI   MSP  SEREĎ  ZA  
1.POLROK 2010 

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 1.polrok  2010“.  

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.  Plnenie úloh v zníženom počte príslušníkov mestskej 

polície bol spôsobený tým, že pracovné miesta uvoľnené po zamestnancoch, ktorí v roku 2009 

rozviazali pracovný pomer s Mestom Sereď z dôvodu ich prijatia k Policajnému zboru SR,  neboli zo 

strany mesta – mestskej polície (z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov) doposiaľ, v rozsahu 

schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície, doplnené. 

Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a kontrolované. 

V súvislosti s kontrolnou činnosťou neboli v prvom polroku 2010 zistené nedostatky, ktoré by mali za 

následok porušenie pracovnej disciplíny. V mesiaci jún 2010 bolo v súlade s kritériami hodnotenia 

mestskej polície vykonané vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých jednotlivými príslušníkmi MsP za 

uplynulé obdobie. Vykonaným hodnotením boli u troch príslušníkov MsP zistené výsledky, na základe 

ktorých boli dotknutí príslušníci najskôr osobne a následne, ak v nasledujúcom období nepríde 

k zmene v ich činnosti, budú aj písomne upozornení na neuspokojivé výsledky v práci s určeným 

finančným postihom a upozornením na možnosť výpovede. Menej závažné nedostatky boli riešené 

zápisom v Centrále MsP.  

Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť bolo v hodnotenom období prijaté v dvoch 

prípadoch. V jednom prípade podanie nespĺňalo podmienky sťažnosti podľa ustanovení zákona 

č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a predmetom druhého podania bola vyjadrená nespokojnosť sťažovateľa 

s konaním hliadky pri vybavovaní vo veci  - priestupku. Výsledok šetrenia nepreukázal nezákonnosť 

ani nedostatky v postupe alebo v konaní príslušníkov MsP a  podľa zákona o sťažnostiach bola 

sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.    

V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala mestská polícia 

v priebehu roka okrem iného aj 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.  

O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období informovaná aj verejnosť. Prostredníctvom 
tlače „Seredské novinky“ a internetových novín „Seredonline“ mali občania mesta možnosť 
oboznámiť sa s jednotlivými prípadmi,  ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila (viď. príloha 

správy). 
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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  
 

( 1.polrok  2010 ) 

-     policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali   840   priestupkov,                                                                                              

-   v blokovom konaní udelili policajti MsP  656  pokút v celkovej výške  9.030,-€ .  

Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za 1.polrok 2010 
 
Tabuľka č.1         
 

Druh priestupku 

           

Počet 
zistených 

priestupkov 

Priestupky riešené 
v blokovom  

konaní 

Suma  
udelených 

blokových pokút 

§47,1,a) zák. 372/1990 Zb. – neuposl. výzvy verej.činiteľa   2 1 5,-
§47,1,c) zák. 372/1990 Zb. -  budenie verej. pohoršenia                     1 1 10,-
§47,1,d) zák. 372/1990 Zb. - znečistenie verej. priestran.             36 22 175,-
§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. - Občianske spolunaž.                            4 4 60,-
§50 zák. 372/1990 Zb. -  proti majetku, krádeže               51 15 175,-
§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného  kľudu      18 2 20,-
VZN č.1/01  - zneškodňovanie komunálneho odpadu 20 6 75,-
VZN č.1/05 – seredský jarmok 1 1 20,-
VZN č.2/06 - požívanie alk. nápojov na VP+ z.219/96  25 7 65,-
VZN č.4/08 - miestne dane 7 4 40,-
VZN č.4/00 – plagátová výzdoba v meste 5 3 30,-
VZN č.4/95 – životné prostredie 3 0 0,-
VZN č.4/07 – predaj na trhových miestach 7 5 65,-
VZN č.2/09  – dodržiavanie prevádzkového času 2 1 30,-
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ z.377/2004 14 5 40,-
VZN č.6/02  – o podmien.držania psov  + zákon 282/02   16 8 100,-
VZN č.7/98  - pouličný a ambulantný predaj v meste 2 2 15,-
VZN č.10/04 – parkovanie autobusov 2 0 0,-
VZN č.10/04 – parkovanie vozidiel 2 1 10,-
VZN č.10/04 – staré vozidlá „vraky“ 8 0 0,-
§212 Trest. Zákon -  prečin krádeže, lúpeže 13 0 0,-
Iný správny delikt:z.219/96-požívanie alkoholu mladistvým 10 0 0,-
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz zastavenia DZ B34     294 273 3905,-
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1 24 21 320,-
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B5 16 14 240,-
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz vjazdu (jednosmerka) DZ B2 43 42 710,-
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz státia  DZ B33       99 89 1100,-
§22zák. 372/90 Zb. - zákaz odbočenia vpravo/vľavo       7 7 105,-
§22zák. 372/90 Zb. - zóna zák. státia pre nákl.voz.  IP24a 11 11 135,-
§22zák.372/90 Zb. - vyhrad.park. pre osoby ZŤP  -  IP16 28 24 400,-
§22zák.372/90Zb .- šikmé vodor. čiary DZ  V13 2 2 40,-
§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko 9 9 120,-
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miest. 13 13 190,-
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 35 34 420,-
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 25 22 290,-
§22zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zast. SAD 6 6 100,-
§§22 zák. 372/1990 Zb. - §23 zák.č.8/09 o cest. prem. 2 1 20,-

SPOLU: 
 

843 
 

656 9031,00 €
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Spôsob riešenia priestupkov v 1.polroku 2010  

T a b u ľ k a  č . 2  
 

 

Spôsob riešenia priestupkov za 1.polrok 2010  
 

 

počet 
 

Vyjadrenie v % 

Dohovorom 61 7,07 

Bloková pokuta 656 76 

Zaslané na Obvodný úrad Galanta 14 1,62 

Zaslané na Dopravný inšpektorát 19 2,20 

Postúpené na Mestský úrad  19 2,20 

Uložené záznamom § 60,3,b 32 3,70 

Odložené záznamom  § 60,3,a 16 1,85 

Oznámené na OOPZ,  orgánom činných v TK 13 1,50 

V riešení zostáva 32 3,70 

 
 

Priestupcovia podľa pohlavia

ženy; 198x

 23%

muži; 603x 

71%

neznámy; 51x 

6%

 
 

Rozdelenie priestupcov podľa miesta bydliska

neznámy priestupca

6%

obyvateľ mesta 

Sereď

42%

mimomestský občan

52%
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Spôsob zistenia priestupkov  v 1.polroku 2010 

Operačná služba  (4  policajti)  

Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala celkom 344  

priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 40,38 %.(viď.graf „spôsob zistenia 

priestupkov“) Za tieto priestupky bolo udelených 290 blokových pokút v celkovej sume  3.940,-€.   

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  12  záznamov kamerového systému. Za všetky prípady zistené kamerovým 

systémom možno spomenúť prípad, pri ktorom bol vďaka kamere detailne nasnímaný páchateľ, ktorý 

v obci Pata odcudzil bankomatovú kartu prostredníctvom, ktorej sa pokúsil následne z bankomatu na 

Nám.Slobody vybrať peniaze. Kamerovým systémom bol páchateľ monitorovaný počas celého výberu 

peňazí ešte predtým, ako sa operačný policajt dozvedel o krádeži karty. 

Hliadková služba  (10  policajtov)  

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a  riešili celkom 508 priestupkov, z ktorých 

202 zistili na základe oznamu od občana a 306 vlastnou činnosťou. Za uvedené priestupky policajti 

udelili blokové pokuty v celkovej výške 5.090,-€. 

Oznámenia od občanov  

Na základe  oznamov prijatých od občanov mesta hliadky mestskej polície zistili 202 priestupkov, za 

ktoré boli následne udelené pokuty v blokovom konaní v celkovej sume 1.250,-€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených 

a zaevidovaných celkom 249 vecí,  z ktorých bolo 226 priestupkov, 13 trestných činov a 10 iných 

správnych  deliktov (požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov). Z uvedeného počtu 

priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 88, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty 

v celkovej výške  936,-€. Trestné činy a iné správne delikty boli postúpené vecne príslušným orgánom 

na vybavenie. 

Zo zistených priestupkov na úseku verejného poriadku zaznamenala mestská polícia najviac 

priestupkov pri kontrolách dodržiavania VZN mesta Sereď. Celkovo bolo zistených 114 priestupkov, 

Spôsob zistenia priestupku

oznámené na MsP

24%

kamerovým 

systémom

40%vlastnou činnosťou

36%
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a to najmä v súvislosti s nedodržiavaním VZN č.2/06 o úprave podmienok predaja, podávania alebo 

požívania alkoholických nápojov na území Mesta Sereď (požívanie alkoholu na verejne prístupných miestach), 

VZN 6/02 o niektorých podmienkach držania psov, VZN č.01/2001 o odpadoch a VZN č.5/2007 

o ochrane nefajčiarov). 

Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti majetku 

podľa §50 zákona o priestupkoch (51 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli mestskej polícii 

oznamované z predajní potravín (15 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 (36 prípadov). 

V 13. prípadoch bolo v súsislosti s riešením priestupkov proti majetku zistené, že zo strany páchateľa 

ide o opakované konanie, za ktoré bol už v predchádzajúcich 12. mesiacoch postihnutý a keďže 

takéto konanie sa podľa trestného zákona posudzuje ako trestný čin krádeže, boli všetky prípady 

odstúpené PZ SR . 
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Priestupky na úseku cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 614 prípadov porušenia 

dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní 

doriešených 568 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom 8.095,-€.  

Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky 

spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravného značenia  B34 – zákaz zastavenia – 

294 prípadov. Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. 

Nám.Slobody -242, Parková - 98, Cukrovarská - 98. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov 

použili policajti MsP v  70. prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla 

(tzv. Papuča).  
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B34 B1 B5 B2 B33 zák.č.8/09 zeleň chodník IP16 - ZŤP IP24a

Dopravné priestupky podľa porušenia

 

Oznámenia  

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy udalostí 

celkom 795 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 663 oznamov od občanov, 34 oznamov od primátora 

a viceprimátora, 15 od zamestnancov MsÚ, 34 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka 

mestskej polície a  49 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami 

fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.  

Pri preverovaní oznamov, kde občania poukazovali na nevhodné správanie sa mládeže na verejnosti, 

bolo hliadkou mestskej polície v 10. prípadoch zistené požívanie alkoholických nápojov osobami 

mladšími ako 18 rokov. V 7. prípadoch sa jednalo o chlapcov vo veku 15 až 17 rokov, u ktorých bolo 

požitie alkoholických nápojov  zistené v rozsahu od 0,36 ‰ do 1,94‰ alkoholu v krvi, pričom u jednej 

osobe bolo požitie alkoholických nápojov zistené opakovane. Požitie alkoholických nápojov u dievčat 

bolo zistené v troch prípadoch a v rozsahu 0,29‰ až 0,39‰ alkoholu v krvi. Všetky prípady mestská 

polícia postúpila na konanie vecne príslušnému správnemu orgánu, ktorým je obec podľa miesta 

bydliska kontrolovanej osoby (7x Mesto Sereď, 1x obec Dolná Streda a Šintava, 1x Mesto Sládkovičovo). 

V 43. prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta ( v prevažnej väčšine sa jednalo 

o osobné doklady a peňaženky 13x, kľúče, evidenčné číslo vozidla, 6x finančná hotovosť v celkovej 

výške 282,97 €, 2x mobilný telefón, ale i 11x psov a iné. 
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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 a pod.), parkovísk, 

obytných blokov a iných verejných priestranstiev zameraných na ochranu verejného poriadku, 

občianskeho spolužitia a majetku. Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu sledovaného 

obdobia vykonaných 2.755 cielených kontrol (15 á deň).  

Najčastejšie bola kontrola vykonávaná v oblasti dodržiavania podmienok vyplývajúcich držiteľom 

psov z VZN č.6/2002 o niektorých podmienkach držania psov a VZN č.4/2008 o miestnych daniach 

(219x), v oblasti čistoty verejného priestranstva na ul. Bratislavská (161x),  v oblasti dodržiavania 

podmienok zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkohol. nápojov a zriadení záchytných izieb, na Námestí slobody (124x) a v oblasti 

dodržiavania podmienok VZN č.2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu 

a služieb na území Mesta Sereď (93x). 

V súvislosti s vykonávanými kontrolami hliadky MsP v  2. prípadoch našli vec, po ktorej bolo 

vyhlásené pátranie (nález odcudzenej motorovej štvorkolky a  odcudzeného OM).   

Odchyt psov vykonaný oprávnenou organizáciou bol v priebehu hodnoteného obdobia uskutočnený 

celkom 6 x, pričom celkovo bolo odchytených  9 túlavých psov.   

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v 238.  

prípadoch.  
 

Mestský úrad Sereď  -    28 x  (odvoz banka,civilná ochrana,  asistencia, doručenie)   

Okresný súd Galanta  -    84 x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu) 

Exekútorský úrad  -    19 x (doručenie  úradných písomností ) 

Obvodný úrad Galanta  -      7 x ( doručenie písomných zásielok) 

HaZZ Sereď    -      2 x        

RZP    -    14 x  

Policajný zbor   -             84 x     - preverenie oznamu od občanov  40 x, 

                                                                        - preverenie objektu PCOO       5 x, 

                                                                       - súčinnosť pri zákroku                 15 x, 

                      - dožiadania    12 x,   

       - spoločný výkon služby        1 x,  

        - iné dožiadania    11 x, 

V rámci spolupráce s PZ SR alebo vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 23 osôb, ktoré spáchali 

alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu. Za účelom predvedenia použili príslušníci MsP 

v súlade s ustanoveniami zákona o obecnej polícii vo dvoch prípadoch donucovacie prostriedky, 

pričom k zraneniu predvádzanej osoby nedošlo.  

V 1.polroku bola dňa 22.06.2010 v čase od 21.00 – 21.50 hod. zrealizovaná súčinnostná akcia, ktorej 

sa zúčastnili príslušníci OKP ORPZ Galanta a MsP Sereď. Akcia bola zameraná na kontrolu prejavov 

extrémizmu a požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami. Kontrola prebehla 

v reštauračných prevádzkach Mlynská záhrada, Kolkáreň a Trio. V reštauračnej prevádzke Trio bolo 
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zistené požívanie alkoholu mladistvou osobou. Jednalo sa o mladíka vo veku 17 rokov, v dychu mu 

bolo nameraných 0,53 promile. O veci bolo písomne informované mesto Sereď.    

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 na PCOO   1 objekt ( k  01.04..2010 ) na žiadosť majiteľa odpojený z PCOO. 

Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila 43 objektov ( podnikateľské objekty – 21; školy           

a predškolské zariadenia – 15; objekty v majetku mesta 5; rodinné domy – 2 ).  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP celkom 151 výjazdov, čo predstavuje 0,83 

výjazdu  za 24 hodín.  Z uvedeného počtu výjazdou bolo  146 bez  narušenia objektu. V  4. prípadoch 

hliadky MsP zistili narušenie objektu. (3x narušenie školského zariadenia – 2x  vznikla škoda na poškodenom obloku 

a balkonových dverách, 1x škoda na majetku na odcudzených pomôckach a 1x sa jednalo o vybúranie muriva objektu, 

páchateľ bol hliadkou MsP zaistený).  

V zmysle zmluvných podmienok bolo v 1.polroku 2010 za prenájom vysielacích zariadení 

fakturovaných celkom 15 751,22 €  s DPH.  

Mgr.Miloš Klenovič 
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Príloha č.1 k Informatívnej správe o činnosti MsP Sereď za obdobie 1.polroka 2010 

Porovnanie štatistických ukazovateľov za rovnaké obdobie rokov 2003 - 2010 
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Príloha č.2 k Informatívnej správe  o činnosti MsP Sereď za obdobie 1.polroka 2010 

Medializácia činnosti MsP Sereď 

(vybrané informácie z činnosti MsP Sereď poskytnuté v 1.polroku 2010 pre  „Seredské novinky“ 
a internetové noviny „Seredonline“) 

• Na rešpektovanie VZN č.6/02, ktoré zakazuje požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných 
miestach Mesta Sereď, pozabudol 21-ročný mladík, ktorý dňa 8.1.2010 na Garbiarskej ul. pil 
víno. Z dôvodu odmietnutia prejednať priestupok v blokovom konaní bol priestupok postúpený 
správnemu orgánu a mladíkovo konanie prejedná  Obvodný úrad v Galante. 

• Za krádež bola udelená bloková pokutu 28-ročnému Vladimírovi B., ktorý sa pokúsil v Kauflande 
odcudziť tovar. 

• Dňa 9.1.2010 boli za porušenie VZN č.2/06 riešení 3 občania, ktorí nerešpektovali zákaz 
požívania alkoholu na verejne prístupných miestach a pred miestnou trafikou popíjali alkohol. 

• Neoprávnený predaj drogérie a bez živnostenského oprávnenia bol zistený dňa 15.1.2010 pred 
obchodným domom Kaufland, kde Vlasta L. obťažovala občanov návrhmi na kúpu drogistického 
tovaru - toaletnej vody.  

• Za pokus o odcudzenie tovaru v hodnote 1,95 € z obchodného domu Kaufland bola Vladimírovi 
B. z Trnavy uložená pokuta v blokovom konaní vo výške 20,-€. 

• Blokovú pokutu musel dňa 23.1. zaplatiť aj Michal Š. zo Serede, ktorý so svojou partiou rušil 
nočný kľud v byte na Garbiarskej ul. 

• V potravinách Jednota bola prichytená 25-ročná Lucia H., ktorá sa pokúsila dňa 27.1. odcudziť 
tovar. Za svoje konanie zaplatila pokutu v blokovom konaní. 

• 28.1.2010 bolo na Dolnomajerskej ul. zistené uloženie odpadu (drevené skrinky a garniže) 
v rozpore s VZN o odpadoch. Pôvodcovi odpadu bola udelená bloková pokuta.  Všetci  občania 
by si mali uvedomiť, že mesto Sereď má vlastný Zberný dvor, kde občania môžu nosiť všetok 
nadrozmerný odpad, ktorý nepatrí do smetných nádob. Ukladanie odpadu vedľa kontajnerov je 
zakázané a zo strany mestskej polície môže byť pôvodcovi odpadu uložená pokuta. 

• Bloková pokuta bola uložená majiteľovi reklamnej tabule typu „A“, ktorý  nemal u MsÚ Sereď 
vybavené povolenie na umiestnenie tabule na verejnom priestranstve. 

• 4. prípady fajčenia cigariet v rozpore so zákonom č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov boli 
zistené v mesiaci február v priestoroch otvorených nástupíšť  na SAD. Priestupcom boli uložené 
blokové pokuty. 

•  Dňa 1.2.2010 požiadali z OOPZ Sereď  hliadku MsP o pomoc pri pátraní po podozrivých osobách, 
ktoré majú po meste ponúkať motorové píli. Hliadka MsP jednu podozrivú osobu s motorovou 
pílou v ruke spozorovala na Podzámskej ul. a druhú osobu na ul.Š.Moyzesa.  Hliadka následne 
spozorovala na parkovisku pred poliklinikou vozidlo s rumunskou EČV s dvojčlennou posádkou.  
Na miesto sa dostavila hliadka OOPZ, ktorá vykonala prehliadku vozidla, kde v batožinovom 
priestore bolo nájdených 20 kusov benzínových motorových píl zn.Stihl s dĺžkou lišty 16". Štyri 
motorové píli boli v zloženom stave, ďalšie boli rozmontované a zabalené. Hliadky MsP a OOPZ 
uvedené osoby predviedli na OOPZ Sereď, nakoľko osoby nemali doklady o nadobudnutí tovaru. 
Vec zostala v riešení OOPZ. 

• Dňa 15.2.2010 prijala MsP  z operačného strediska OOPZ Galanta oznam, že v Galante prišlo 
k odcudzeniu OMV Škoda Felícia. Podozrivý z krádeže by sa mal s vozidlom  pohybovať v Seredi. 
Hliadka MsP vozidlo aj s páchateľom našla na Mlynárskej ul. pri prevádzke Kolkáreň. Na mieste  



zadržaný podozrivý z krádeže bol hliadkou predvedený na OOPZ Sereď.  Vec zostala v riešení 
OOPZ. 

• 20.2.2010 hliadka MsP zistila na Fándlyho sídlisku na detskom ihrisku  popíjanie alkoholu 
mladistvými. Pri kontrole bolo zistené, že dvaja 15-roční mládenci mali pri sebe načatú fľašu 
alkoholu 0,5 litra golden imperiatol čerešna 42%. Pri dychovej skúške jeden z mladíkov nafúkal 
1,94 promile a druhý 0,46 promile.  Hliadka mladíkov odviezla do miesta tr. bydliska, kde boli o 
skutočnosti vyrozumení rodičia. Ďalej pri výpovedi bolo zistené, že fľašu im predali v Kauflande, 
takže za nedovolaný predaj bude riešený aj predavač. Zistené skutočnosti boli oznámené mestu 
Sereď, kde budú predvolaní rodičia menovaných na doriešenie previnenia.  

• Dňa 22.2.2010 v čase 16,10 hod. pristavil hliadku MsP p. M.K. a oznámil, že naháňal neznámeho 
muža, ktorý odcudzil zo zeleninového stánku predavačke kabelku. Kabelku sa mu podarilo získať, 
ale páchateľ utiekol smerom k hotelu. Hliadka sa ihneď presunula za hotel, kde na parkovisku 
spozorovala podozrivú osobu, ktorú zadržala a predviedla na MsP. Jednalo sa o Dávida K. 
z Trnavy, ktorý sa ku skutku priznal a zaplatil blokovú pokutu. V tomto prípade rýchlym 
reagovaním  občana nevznikla majiteľke kabelky žiadna škoda. 

• Hliadka pri kontrole v Hornom Čepeni zistila, že vodič vozidla Tatra 815 vypustil do poľa 
neznámu tekutinu. Pri kontrole bolo zistené, že ide o odpad, ktorý pochádza z Leopoldova 
a jedná sa o odpad z repky olejnej, ktorú firma využíva na výrobu bionafty.  Ďalej bolo zistené, že 
do poľa bolo vypustených cca 16.000 litrov t.j. 2 plné cisterny tejto tekutiny na úseku 150x5m. 
Nakoľko firma mala povinnosť odpad zlikvidovať v Hlohovci, vec bola odstúpená  k doriešeniu  
MsÚ v Seredi - odbor životného prostredia.  

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

• V potravinách Jednota sa 60-ročný Vladimír J. dňa 23.02. pokúsil odcudziť tovar. Za svoje 
konanie zaplatil pokutu. 

• Blokovou pokutou bolo dňa 27.2. doriešené predávanie drogistického tovaru, pri ktorom bola 
pred Kauflandom pristihnutá Mária S. 

• Nedovolené fajčenie v priestore železničnej stanice bolo zistené u 3 obyvateľov mesta. 

• Dňa 4.3. bolo na MsP nahlásené spaľovanie v záhrade rod.domu. Hliadka na mieste zistila 
porušenie VZN č.1/01 o zneškodňovaní komunálneho odpadu a priestupcovi bolo vysvetlené, že 
spaľovanie odpadu je zakázané. 

• Na Legionárskej ul. bola hliadkou spozorovaná partia chalanov, z ktorých jeden sa zabával tým, 
že rozkopával smetiak.  Za jeho správanie mu bola udelená bloková pokuta. 

• Starý za nový si povedal občan z Jesenského ulice a ku kontajnerom vyhodil starý gauč, ktorý 
doma nahradil novým. Zrejme, ale pozabudol, že odstránenie takéhoto druhu odpadu si musí 
urobiť na vlastné náklady sám a to odvezením napr. na Zberný dvor. 

• Dňa 12.3. v čase 23,45 hod. bolo telef. oznámené na MsP rušenie nočného kľudu, ku ktorému 
dochádzalo v jednom z bytov na Bratislavskej ul. Majiteľ bytu bol riešený v priestupkovom 
konaní. 

• Ďalšie priestupky rušenia nočného kľudu boli hliadkami riešené aj v dňoch 13.3. a 20.3., kedy 
občania nerešpektovali dodržiavanie nočného kľudu v bytoch. 

• Bloková pokuta bola dňa 18.3. uložená občanovi mesta, ktorý v záhrade na ul. Malá ulička 
spaľoval sedačku. 

• Dňa 18.3. za uloženie stavebnej sute do veľkoobjemného kontajnera bola uložená občanovi 
mesta bloková pokuta. 



• Dňa 20.3. hliadka MsP zistila nedodržanie prevádzkového času v pohostinskom zariadení 
Discobar Grand na Cukrovarskej ul. 

• Za posledné obdobie hliadky MsP zistili a zaevidovali v meste celkovo 20 starých vozidiel, ľudovo 
nazývaných vraky. Z uvedeného počtu bolo už z parkovísk odstránených 18 vozidiel a ďalšie 
budú odstránené v krátkom čase. Zväčša sa jedná o staršie vozidlá, ktoré majitelia majú síce 
prihlásené v dopravnej evidencii, ale neplatia si zákonné poistenie a STK. Takýmto spôsobom 
potom s vozidlami  zaberajú zbytočne parkovacie miesta na parkoviskách. Majitelia vozidiel, 
ktorí nemali uzatvorené zákonné poistenie boli písomne oznámení na Slovenskú kanceláriu 
poisťovateľov, ktorá bude ďalej vo veci konať. 

• Hliadka MsP dňa 26.3. riešila dvoch mladíkov, ktorí sa v čase o 02,33 hod. rozprávali na sídlisku 
tak, že svojim hlasom rušili nočný kľud iných spoluobčanov.  

• Za znečistenie verejného priestranstva olejom bola dňa 26.3. uložená priestupcovi bloková 
pokuta. 

• Bloková pokuta bola uložená Martinovi L., ktorý predával po parkovisku pred Kauflandom 
drogistický tovar bez živnostenského oprávnenia. 

• Za spaľovanie odpadu v záhrade bol Vladimír T. postúpený na doriešenie Obvodnému úradu 
v Galante. 

• Dňa 3.4.2010 telef. oznámila občianka mesta, že si všimla ako na Šulekovskej ul. vodič z vozidla 
vyhodil odpad. Podľa oznámenej  EČV vozidla hliadka zistila podozrivého, ktorému bola následne 
uložená bloková pokuta 30,-€.   

• Pre opakované vypúšťanie domácej hydiny na verejné priestranstvo na sídliska bol v blokovom 
konaní riešený majiteľ hydiny. 

• V mesiaci apríl hliadky zistili 11 priestupkov na úseku chovu psov, a to v súvislosti s porušením 
ustanovení buď s neodstránením exkrementov, neprihlásením psa do evidencii alebo ak pes 
nemal pri kontrole evidenčnú známku.  

• Za posledné obdobie sa hliadky MsP začali zameriavať na riešenie znečisťovania verejného 
priestranstva odhadzovaním nedopalkov od cigariet.  10 prípadov bolo preukázaných 
a zaevidovaných. 

• Dňa 16.4. bolo kamerovým systémom zistené požívanie alkoholu na verejne prístupnom mieste 
v priestoroch zastávky SAD. Traja priestupcovia boli riešení v priestupkovom konaní.  

• V čase 0,37 hod. dňa 17.4.2010 bol kamerovým systémom spozorovaný mladík ako prevracia 
smetnú nádobu a stojan na bicykle. Hliadka zistila, že skutku sa dopustil 19-ročný Lukáš O. 
z Vinohradov n/V, u ktorého bola vykonaná skúška na alkohol (1,89 promile) a za skutok bola 
udelená bloková pokuta.  

• Hliadka zistila 24.4. pred Lidlom predaj holiacich strojčekov bez živnostenského oprávnenia. 
Miroslavovi L. bola za predaj udelená bloková pokuta. 

•  V troch prípadoch bolo zistené porušenie VZN č.4/08 o miestnych daniach, kde majitelia skládok 
pred rodinnými domami pozabudli na skutočnosť vybaviť si na MsÚ povolenie na umiestnenie 
skládky na verejnom priestranstve. 

• Svoju opitosť neuniesol 51-ročný občan z Vinohradov n/V a za svoje odpočívadlo si zvolil 
priestranstvo pred vchodom č.34 na Novomestskej ul. Za budenie verejného pohoršenia dostal 
blokovú pokutu. 

• Dňa 10.4.2010 telefonicky oznámila na mestskú políciu občianka mesta, že vidí ako nejaký muž 
behá po streche škôlky na Fándlyho ulici a vytrháva hromozvod. Hliadka MsP na mieste zadržala 



31-ročného muža z Paty, ktorý na budove škôlky vytrhával konzoly, ktoré zachytávali 
hromozvod. Páchateľ sa snažil získať rôzny železný materiál, ktorý by speňažil v zberných 
surovinách. Pozornosťou občana sa zabránilo škode, ktorú by muselo mesto z vlastných peňazí 
uhradiť. Ďalšieho páchateľa sa podarilo zadržať hliadke MsP počas veľkonočných sviatkov. Dosť 
zaujímavým spôsobom sa páchateľ dostal do podnikateľského objektu, kde pomocou tyčí 
vybúral do steny dieru cez, ktorú sa dostal dnu. Podobným spôsobom sa chcel pravdepodobne 
dostať do toho istého objektu aj v minulosti, nakoľko v objekte už mali z rôznych strán vybúrané 
diery do objektu. Páchateľa neodradilo ani to, že objekt bol zabezpečený signalizáciou 
prepojenou na MsP.  

• Dňa 19.04.2010 v čase o 13,15 hod. – bol partnerský spor na ul. Novomestská za prítomnosti 
hliadky MsP ukončený. Bývalý partner  hrubým správaním  narušil občianske spolunažívanie a za 
priestupok podľa §49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch mu bola uložená  pokuta v blokovom 
konaní . 

• Dňa 20.04.2010 v čase 19.56 hod. hliadka MsP prijala oznam od občana v súvislosti s prebývaním 
bezdomovcov v pivničných priestoroch  bytovky Novomestská 34/21. Pri preverovaní veci 
hliadka MsP spozorovala v priestoroch vchodu rozliatu ortuť. Na miesto boli privolaní HAZZ 
a OOPZ Sereď.  Vec prevzalo do šetrenia  OOPZ Sereď.    

• Dňa 23.04.2010 v čase o 19.12 hod.  hliadka MsP na základe oznámenia od občana spozorovala 
v priestoroch areálu ZŠ P.O.Hviezdoslava 4 osoby mužského pohlavia, ktoré javili známky požitia 
alkoholických nápojov. Osoby boli prevezené na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti a 
vykonania dychovej skúšky. Jednalo sa o osoby vo veku 21-26 rokov. U  troch mladíkov bol 
výsledok merania pozitívny ( 0,19-0,82%), k požívaniu alkoholu na verejne prístupnom mieste sa 
priznal jeden z mladíkov. Vec riešená v zmysle priestupkového zákona.  

• Dňa 29.04.2010 v čase o 16,28 hod. MsP prijala  tel. oznam od občana vo veci poškodzovania 
majetku na kotolni  Hviezdoslavovej školy.  Na základe popisu boli osoby spozorované.  Jednalo 
sa o 2 mladíkov vo veku  14 rokov, ktorí  zo strechy  kotolne hádzali na zem sklené  fľaše.  Za 
prítomnosti hliadky MsP bol  priestor pri kotolni vyčistený.  

• Dňa 30.04.2010 v čase o 09.00 hod.  MsP prijala oznam vo veci lúpežného prepadnutia pod 
hrozbou  zbrane (noža)  voči  žiačke  3.ročníka základnej školy. Incident sa stal po ceste do školy. 
Hliadka MsP na základe popisu, v priebehu 20 min. spozorovala a zaistila osobu útočníka. 
Jednalo sa o dievča vo veku 13 rokov. Násilným spôsobom sa dožadovala desiatej, ktorú jej 
poškodená zo strachu vydala.  Páchateľka bola následne  prevezená OOPZ Sereď s podozrením 
zo spáchania TČ lúpeže podľa §188 TZ. Prostredníctvom riaditeľa školy boli kontaktovaní zákonní 
zástupcovia poškodenej a útočníčky. Vec v riešení OOPZ Sereď.  

• Dňa 01.05.2010 v čase o 00.02 hod.  na základe telefonického oznamu od občana hliadka MsP 
spozorovala  na trávniku pri obyt. bloku  na Jesenského ul. osobu  mladíka  vo veku 15 rokov, 
ktorý mal  ľahké zranenia – oderky, javil známky požitia alkoholu a omamných látok. Hliadka MsP 
za prítomnosti zákonného zástupcu previezla mladíka za účelom ošetrenia na Polikliniku 
v Seredi. Dychová skúška na alkohol bola pozitívna (1,50 %). Ošetrenie mladíka vyžadovalo 
prevoz do NsP Galanta.  Vec je v riešení MsP.  

• Dňa 07.05.2010 v čase o 22.05 hod. hliadka MsP na základe telefonického oznamu spozorovala 
na ul. Vojanská mladého muža v bezvedomí. Na miesto privolaná RZP, muž mal zranenia 
v oblasti hlavy. Zdravotný stav muža vyžadoval  okamžitý prevoz  do nemocnice v Galante.  

• dňa 07.05.2010  v čase o 02.10 hod.  na základe telefonického oznamu hliadka MsP zabránila 
väčším škodám na majetku z dôvodu požiaru smetných nádob  na ul. Fándlyho. Na miesto ihneď 
privolaný HaZZ Sereď. Od miesta požiaru  cca 1m parkovalo OMV, ktorého majiteľ bol  okamžite 
telefonicky vyrozumený. Požiar bol uhasený pred príchodom majiteľa vozidla, ktorému vznikla  
škoda spôsobená  poškodením  plastových častí na vozidle a spätného zrkadla. Požiarom došlo  k 



úplnému zničeniu dvoch veľkoobjemových plastových kontajnerov. Na miesto  privolaná  hliadka 
OOPZ Sereď, ktorá vec prevzala do riešenia.  

• Dňa 12.05.2010  v čase 05.43 hod. osobne oznámila na útvare MsP občianka únik vody 
z predajnej jednotky na ul. M.R.Štefánika. Šetrením veci bolo zistené, že prišlo k  havárii na 
vodovodnom potrubí v byte nad predajnou jednotkou.  V predmetnom byte nik nereagoval na 
búchanie a zvonenie. Hliadka MsP zistila, že majiteľka bytu je dlhodobo odcestovaná v zahraničí 
a byt prenajala prostredníctvom realitnej kancelárie.  Z dôvodu zabránenia väčším materiálnym 
škodám na majetku bol privolaný HaZZ Sereď za účelom otvorenia  bytu.  Zaujímavosťou je, že 
v čase príchodu hasičov, dvere bytu otvoril nájomník, ktorý síce v čase okolo 03.00 hod. 
zaregistroval prasknutie vodovodného potrubia v stupačke, ale keďže podľa jeho vyjadrenia 
nevedel čo má urobiť,  pokračoval v spánku ďalej.  

• Dňa 13.05.2010 3 v čase o 08.00 hod.  na ul. Čepeňská  si majiteľ umýval svoje OMV. Hliadka 
MsP po príchode na miesto držiteľa vozidla vyzvala, aby umývanie vozidla ukončil a vec doriešila 
v zmysle zákona o priestupkoch.   

• Dňa 15.05.2010  v čase 09.19 hod. bol na základe oznamu  zaistený páchateľ krádeže v predajni. 
Páchateľ krádeže bol  predvedený na OO PZ Sereď, kde bolo zistené, že za posledných 12 
mesiacov sa dopustil  priestupku  proti majetku, za ktorý bol už raz postihnutý. Nakoľko sa 
jednalo o podozrenie z tr. činu prečin krádeže  vec prevzalo OO PZ.  

• Dňa 18.05.2010  v čase o 14.52 hod. bol na základe oznamu od občana na ul. Dolnomajerská  
spozorovaný odcudzený motocykel, ktorý neznámy páchateľ odcudzil oznamovateľovmu bratovi.  
Na  mieste bol hliadkou zaistený vodič motocykla a súčasne bola k veci privolaná aj hliadka 
OOPZ, ktorá vec prevzala k šetreniu. 

• Dňa 23.05.2010 v čase 16.27 hod. bol občan mesta na ul. Parková svedkom jazdy  os. 
motorového vozidla, ktoré riadil maloletý chlapec. Osádku vozidla tvorili ďalšie deti.  Hliadka 
MsP na mieste zistila, že OMV pravdepodobne riadil 12 ročný chlapec. Na  miesto bola privolaná 
hliadka OOPZ Sereď, ktorá vec prevzala do riešenia.  

• Dňa 25.05.2010  v čase 09.30 hod. bola hliadkou MsP vykonaná asistencia lekárke a hliadke 
štátnej polícii pri umiestnení osoby trpiacej duševnou chorobou do vozidla sanitky. Osoba 
dôsledkom svojej duševnej choroby bola v  predošlé dni nebezpečná pre svoje okolie a  jej 
hospitalizácia v zdravotníckom zariadení určenom na liečenie psychických porúch bola 
nevyhnutná. 

• Dňa 26.05.2010 v čase o 11.37 hod. hliadka MsP na základe oznamu  spozorovala na ul. 
Novomestská muža, ktorý fyzicky napadol dve ženy.  Hliadka MsP na mieste spozorovala  
gravidnú 18.roč. ženu, ktorá mala v oblasti tváre zranenia po fyzickom napadnutí a  útočníka, 
ktorý  fyzicky  napádal druhú ženu vo veku 25 rokov. Útočník bol hliadkou MsP spacifikovaný, 
zaistený a odovzdaný hliadke OOPZ. Poškodené ženy  boli prevezené na ošetrenie na Polikliniku 
v Seredi. Vec v riešení OOPZ.  

• Dňa 28.5. hliadka MsP prijala oznámenie o vyhodených kartónových krabiciach na 
ul.M.R.Štefánika. Šetrením sa zistilo, že odpad vedľa kontajnerov vyhodili z blízkej prevádzky.  

• Ani viacnásobné upozornenie nepomohlo Richardovi S., ktorý 28.5. rušil obyvateľov Nám. 
slobody hlasnou vravou a vykrikovaním. Za rušenie nočného kľudu a neuposlúchnutie výzvy 
verejného činiteľa bola vec postúpená na Obvodný úrad do Galanty. 

• Dňa 31.5. dostal blokovú pokutu občan mesta, ktorý nezabezpečil svojho psa proti úteku. 
Uvedeným konaním prišlo k udalosti, kedy nezabezpečený pes napadol iného psa, ktorého 
roztrhal. Majitelia psov si náhradu škody medzi sebou vybavili. 



• Dňa 2.6. bola kamerovým systémom spozorovaná žena, ktorá na zastávkach SAD ponúkala 
parfémy. Pre porušovanie VZN a predaj bez živnostenského oprávnenia bola osoba predvedená 
na MsP, kde jej bol tovar odňatý a vec bola postúpená na Obvodný úrad do Galanty. 

• Pre podozrenie z prečinu krádeže bol dňa 2.6. predvedený na OOPZ Sereď Mário B. z Dolnej 
Stredy, ktorý bol prichytený v OD Kaufland pri krádeži. 

• Útok psov - ratlíkov na človeka bol zaznamenaný 4.6., kedy majiteľka psov nezabezpečila psov 
proti úteku. Za svoje počínanie jej bola uložená pokuta 30,-€. 

• Dňa 4.6. vykonala hliadka MsP na základe oznamu od občana kontrolu mládeže, ktorá popíjala 
alkohol na detskom ihrisku na Pažitnej ul.. Pri dychovej skúške na alkohol sa zistilo, že traja  16. 
roční chlapci a 3. dievčatá mali od  0,29 až po 1,57 promile alkoholu v krvi. Za požívanie alkoholu 
na verejnosti im boli udelené blokové pokuty a nakoľko sa jednalo o mladistvé osoby, záznamy 
o skutku boli zaslané na miestne príslušný správny orgán.V tejto súvislosti bolo ďalej zistené, že 
fľašu slivovice im predali v OD Jednota, kde predavačke bola udelená bloková pokuta. 

• Dňa 8.6. bola udelená pokuta občanovi, ktorý v priestore zastávky SAD fajčil cigarety. 

• Dňa 8.6. bol hliadkou MsP zadržaný vodič motorového vozidla, ktorý spôsobil na Železničnej ul. 
dopravnú nehodu a z miesta ušiel. Pri jeho predvádzaní sa zistilo, že v služobnom vozidle MsP 
nechal na zadnom sedadle aj puzdro s obsahom bieleho prášku. Uvedené skutočnosti boli 
oznámené na OOPZ Sereď. 

• Krádeže sa dopustili dňa 21.6. dvaja chalani, ktorí chceli odcudziť alkohol z potravín. Obom 
hliadka udelila blokové pokuty. 

• Dňa 22.6. mestská polícia v súčinnosti s OOPZ Sereď a ÚJaKP Galanta sa zúčastnila preventívno-
bezpečnostnej akcii zameranej na kontrolu požívania alkoholu u  maloletých a mladistvých osôb. 
Kontrola bola vykonaná v 3 pohostinských zariadeniach, kde sa zistil jeden prípad požívania 
alkoholu mladistvou osobou. 

 


