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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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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 
 
 
 


