
INTERPELÁCIA / ODPOVEĎ   
 

 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE: Michal Koričanský 

926 01 Sereď 
 

VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 

 

 

Vážený pán poslanec, 

    

 Na základe Vašej písomnej interpelácie/žiadosti prijatej na útvare MsP Sereď dňa 21.06.2010 Vám 

predkladám odpoveď na otázky : 

Interpelácia/odpoveď 

Požiadať mestský úrad, prípadne mestskú políciu o prísnejšie a  dôslednejšie zákroky proti vandalom, ktorí 

ničia priestranstvo – okolie bytových domov a súkromný majetok občanov. Ide najmä o lokalitu Garbiarska, 
konkrétne bytové domy Garbiarska 48 (72b.j.) a Garbiarska 50 (72b.j.), kde sa hlavne mládež vo večerných 
a nočných hodinách zhromažďuje pri zadných vchodoch, znečisťuje okolie, vulgárne a hlučne sa vyjadruje, ale 
hlavne poškodzuje spoločný majetok tým, že striekajú na steny domov nápisy a rôzne symboly.  

Nápisy sa objavili aj v iných lokalitách mesta Sereď: garáže na Hornomajerskej ulici, kotolňa K2, Komenského 
3043 z vnútornej strany, trafostanica pri SBD Sereď, D.Štúra 2946 atď. a začínajú sa objavovať aj na bytových 
domoch, ktoré boli iba minulý rok komplexne zateplené napr. Námestie slobody 28 (48 b.j.) 

Mestská polícia vykonáva a aj v budúcnosti bude vykonávať kontroly zamerané na doržiavanie verejného 

poriadku a eliminovanie negatívnych javov, na ktoré poukazujete vo svojej interpelácii, v lokalite Garbiarskej 

ulice, ale i v ostatných čatiach mesta. Za obdobie r.2010 vykonala mestská polícia, okrem pravidelných  denných 

a nočných obhliadok, na Garbiarskej ulici a v jej blízkom okolí viac ako 60 kontrol zameraných na ochranu 

verejného poriadku, majetku a dodržiavanie podmienok VZN mesta. 

K veci ďalej uvádzam: 

V súvislosti so skutočnosťami, ktoré vo svojej interpelácii uvádzate, je potrebné zobrať do úvahy aj skutočnosť, 
že v rámci personálnych možností mestskej polície (s prihliadnutím na rozsah plnených úloh) nie je možné 
zabezpečiť sústavný dohľad nad danou lokalitou. Jedna dvojčlenná hliadka, s ktorou mestská polícia  v súčasnej 
dobe (počas dennej a nočnej služby) disponuje, nemôže zabezpečiť celé územie mesta a jednoducho nestačí a ani 
nemôže stačiť na riešenie všetkých negatívnych javov, ku ktorým v meste dochádza a o to zvlášť, keď každý 
považuje riešenie svojho problému za najpodstatnejšie a požaduje jeho prioritné riešenie. Z uvedeného dôvodu 
preto, pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste a eliminovaní negatívnych javov, na ktoré ste poukázali vo 
svojej interpelácii, zohráva dôležitú úlohu  spolupráca občanov s políciou vo forme oznámenia a následného 
poskytnutia svedectva. Touto spoluprácou je v súčasnej situácii možné zvýšiť efektivitu práce príslušníkov 
mestskej a štátnej polície a tiež pomôcť polícii v odhaľovaní páchateľov priestupkov a trestných činov, k 
páchaniu ktorých v meste Sereď dochádza.   

V kontexte s Vašou interpeláciou/žiadosťou som súčasne vykonal preverenie oznamov a podnetov prijatých 
a zaevidovaných útvarom MsP Sereď od občanov z lokality Garbiarska za obdobie  r.2010. Preverením 
záznamov mestskej polície som zistil, že útvar mestskej polície eviduje celkovo 51 záznamov týkajúcich sa 
oznamov z Garbiarskej ulice a jej okolia, a to v nasledovných prípadoch : 



- 28x požiadavka na riešenie vodiča vozidla parkujúceho na mieste vyhradenom pre osoby ZŤP alebo na 
mieste, kde to je zákonom č.8/2009 Z.z. alebo dopravným značením zakázané; 

- 7x oznámenie poukazujúce na prespávanie bezdomovcov v priestoroch bytovky č.51/50. V štyroch 
prípadoch bola osoba na mieste hliadkou zistená a z miesta vykázaná;  

- 7x oznámenie týkajúce sa hlučnej mládeže; V troch prípadoch bol oznam prijatý v čase pred 23,00 hod. 

(cca 20,30hod.) – hliadka oznamy preverila, v jednom prípade žiadne osoby na mieste nezistila a v dvoch 
prípadoch zistené osoby z miesta vykázala, pričom v danej súvislosti bolo zistené aj požívanie 
alkoholických nápojov v rozpore s VZN č.2/06, čo hliadka riešila ako priestupok; V štyroch prípadoch boli 

oznamy prijaté po 23,00 hod. – hliadka v troch prípadoch zistila naplnenie skutkovej podstaty priestupku 
rušenia nočného kľudu a vec riešila v súlade so zákonom o priestupkoch a v jednom prípade porušenie 
zákona nebolo zistené;  

- 4x oznámený pohyb podozrivých osôb na parkovisku a za hrádzou; Hliadka MsP v jednom prípade zistila 
pokus o krádež kolies a puklíc z osobného motorového vozidla a v ostatných prípadoch nebolo zistené 
porušenie zákona; 

- 1x bolo prijaté oznámenie o otvorení vstupných dverí bytu; Hliadka zistila vlámanie do bytu, mieso činu 
zaistila a vec oznámila OOPZ Sereď; 

- 1x oznámené poškodenie stĺpu pouličného osvetlenia; Hliadka zistila vinníka a vec oznámila MsÚ Sereď; 

- 1x oznámené napadnutie občana inými osobami; Hliadka na mieste osobu spozorovala, zabezpečila jej 
lekárske ošetrenie a vec oznámila OOPZ Sereď;  

- 1x oznámené znečistenie spoločných priestorov bytovky č.48/49; pôvodca znečistenia nebol zistený; 

- 1x oznámený voľný pohyb psa; Hliadka nezistila porušenie VZN ani zákona – majiteľ mal psa evidovaného, 
daň zaplatenú a pes sa pohyboval v miestach, kde voľný pohyb psov nebol zakázaný;  

Na margo Vašej požiadavky o prísnejšie a dôslednejšie zákroky proti vandalom je potrebné uviesť, že mestská 
polícia môže konať len na základe zákona, v jeho medziach a tak, aby v súvislosti s jej činnosťou nevznikla 
osobám, voči ktorým zasahuje bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru 
nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.  

Vo veci poškodzovania spoločného alebo súkromného majetku občanov považujem za dôležité uviesť, aby 
občania každé odcudzenie majetku, jeho poškodenie, či zničenie, ku ktorému príde protiprávnym konaním, 
neodkladne oznamovali mestskej alebo štátnej polícii. Mestská polícia každé oznámenie od občanov preverí, 
vykoná zákrok a zabezpečí opatrenia na obnovu verejného poriadku. V prípade, ak hliadka preverením 
oznámenia zistí, že protiprávne konanie môže zakladať skutkovú podstatu trestného činu vec z dôvodu vecnej 
nepríslušnosti  oznámi štátnej polícii (mestská polícia nie je oprávnená  objasňovať trestné činy). Ide napríklad 
o prípady týkajúce sa poškodzovania cudzieho majetku postriekaním, pomaľovaním a popísaním farbou alebo 
inou látkou alebo kde škoda, ktorá vznikla protiprávnym konaním prevyšuje škodu malú (škoda prevyšujúca 
sumu 266,-€). 

V spojení s uvádzanými faktami by som Vás preto rád záverom požiadal o súčinnosť, a to v tom smere, aby ste 
svojou poslaneckou autoritou pôsobili na občanov pri stretnutiach s nimi a požiadali ich o spoluprácu 
s políciou. Jedine vzájomná spolupráca občanov s políciou môže pomôcť pri eliminovaní a riešení porušovania 
všeobecne záväzných platných právnych predpisov, na ktoré ste upozornili vo svojej interpelácii. 

 

S pozdravom  

 

 

 

Dňa : 27.07.2010 

Mgr. Miloš Klenovič 

Náčelník MsP Sereď 
 


