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 INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE 
SEREĎ ZA I. POLROK 2013 

 

V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s ustanovením 
zákona SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám 
„Informatívnu  správu o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok  2013“. 

Organizácia a systém práce útvaru MsP :   
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 (ďalej len zákon o obecnej polícii).  

Organizácia a systém práce mestskej polície boli počas celého hodnoteného obdobia 
vykonávané v súlade so zákonom o obecnej polícii,  ako i inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície. V zmysle schválenej 
organizačnej štruktúry malo zabezpečovať plnenie úloh mestskej polície21 zamestnancov. 
1.štvrťrok: 22 zamestnancov 

výkon služby 17 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 
  hliadková služba – 12príslušníkov MsP, 
  operačná služba – 4 príslušníci MsP, 
  oddelenie prevencie - 1 príslušník, 
 administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 

materská  dovolenka – 1 príslušník, 1 kadet,  
Chránená dielňa -  8 pracovníkov ZŤP 

2.štvrťrok : 20 zamestnancov 
 výkonslužby 17príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 

  hliadková služba – 11 príslušníkov MsP, 
  operačná služba – 4 príslušníci MsP, 
  oddelenie prevencie - 1 kadet, 
  administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 
  materskádovolenka – 1 príslušník, 

Chránená dielňa -  8 pracovníkov ZŤP 
 

Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a 
kontrolované. V súvislosti s kontrolnou činnosťou neboli v hodnotenom období zistené 
nedostatky,ktoré by bolo potrebné riešiť disciplinárne. 

 Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť (v zmysle podmienok zákona 
č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach) nebolo v hodnotenom období podané. 

 V priebehu I. polroka 2013 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho 
výkonu služby nasledovné školenia a odborné výcviky: 
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- právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť MsP – zákon o obecnej polícii, priestupky 
a iné správne delikty, dohľad nad dodržiavaním nariadení mesta, VZN mesta Sereď, 
vyhotovovanie spisových materiálov, kontrola požívania alkoholických nápojov 
mladistvými a maloletými osobami, 

- taktika zákrokov pri narušení objektov napojených na pult centrálnej ochrany 
objektov, 

- taktika a spôsob policajnej streľby, 
- sebaobrana a spôsob vedenia zákrokov. 

 
 V súčasnej dobe mestská polícia disponuje technickými zariadeniami, ktoré umožňujú 
kompletný prehľad o pohybe a činnosti hliadky, a to prostredníctvom: 
- zariadenia na záznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov uskutočnených 

pevnou linkou a hovorov uskutočnených rádiostanicou MsP, 
- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu služobných vozidiel MsP, 
- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu pešej hliadky                      

a cyklohliadky, 
- kamerového systému v služobných vozidlách určeného k záznamu udalostí z pohľadu 

vodiča vozidla, 
- kamerového systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta            

v počte 55 kamier, z ktorých je 36 statických a 19 otočných   ( spravujeme aj dve statické 
kamery na ul. Spádovej). 

V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala 
mestská polícia v priebehu I.polroka 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 nasledujúcich akcií:rybárske preteky, cyklomaratón, Sereďský hodový 
jarmok, charitatívny cyklo-peloton, zabezpečovanie podujatí kultúrného leta, zabezpečovanie 
kontroly sociálnych bytov, vykonávanie dozoru pri deratizácii na ul. Cukrovarská č. 181. 

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície pri 
zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh, výcvikov a školení, 
ale i z dôvodu zníženého počtu príslušníkov, celkovo 1083 hod. práce nadčas, čo  predstavuje 
v priemere 67,68  hod. na jedného príslušníka mestskej polície.    

O činnosti mestskej políciemali občania mesta možnosť oboznámiť sa s jednotlivými 
udalosťami, ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila prostredníctvom „Seredských 
noviniek“, internetových novín „Seredonline“,regionálnej televízie RTV Krea, Nitrianskych 
novín SME, ako aj na stránkach www.msp.sered.sk. 

 
 
 
 
 

http://www.msp.sered.sk/
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Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie 
 

V prvom polroku 2013 bola kontinuita výkonu prevencie na oddelení kriminálnej 
prevencie Mestskej polície Sereď (ďalej len „oddelenie prevencie“) zabepečovaná tromi 
zamestnancami MsP (do 19.4.2013na oddelení pracovala preventiska mestskej polície Mgr. 
Daniela Vašková Kasáková /nástup na materskú dovolenku/, v čase jej neprítomnosti /PN 
od 11.03.2013/ zabezpečoval priebeh preventívnych aktivít náčelník MsP JUDr. Ján Mizerík, 
od 2.5.2013 /po dohode na 4-hodinový pracovný úväzok/ výkon prevencie 
zabezpečujepreventistka MsP Mgr. Karin Kapustová, PhD.).  

Preventívne aktivity oddelenia prevencie v prvom polroku 2013 boli realizované ako 
súčasť Štafety prevencie, ktorej nositeľom je v roku 2013 mesto Sereď.  
V prvom polroku 2013 v troch materských školách (MŠ D. Štúra, MŠ Fándlyho, MŠ 
Podzámska) a na dvoch základných školách(ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho) 
pokračovalarealizácia výchovno-preventívneho programu Srdce na dlani(tab. 1). Súčasne 
oddelenie prevencie pokračovalo v realizácii preventívnych aktivít a programov pre seniorov, 
žiakov základných a stredných škôlna základe ponuky preventívnych programov a preferencie 
cieľových skupín (tab. 2). 

Koncom roka 2012 oddelenie prevencie reagovalo na súťaž Zodpovedne.sk vyhlásenú 
o.z. Slovensko projektoms názvom Projekt preventívnych aktivít realizovaných na území 
mesta Sereď Mestskou políciou Sereď, ktorý bol na slávnostnom vyhlásení výsledkov 
vo februári 2013 ocenený zlatým ocenením v kategorii preventisti a špecialnou cenou 
za najzodpovednejšiu mestskú políciu. 

Dňa 31.05.2013 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí mala pri vodnej ploche 
„Koleno“ realizovať akcia Medzinárodný deň detí bezpečnostných a záchranných zložiek, 
ktorá bola z dôvodu nepriaznivého počasia preložená na mesiac september 2013.  
Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia bola v mesiaci jún 2013 vyhlásená 
a realizovaná environmentálna súťažv tvorbe z odpadového materiálu pre žiakov a školské 
kolektívy 2. stupeňa ZŠ. Súťaž bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou SITA 
Slovensko, a.s. pod názvom Nech je svet okolo nás krajší.  

II. ročník futbalového turnaja mladších žiakov o Pohár mestskej polície sa konal dňa 
26.06.2013na multifunkčnom ihrisku P.O. Hviezodslava. Zúčastnili sa ho družstvá všetkých 
ZŠ na území mesta Sereď. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo ZŠ J. Fándlyho.  
V období od mája do júna 2013 sa činnosť oddelenia prevencie zameriavala 
na realizáciudenného letného tábora pre deti z 3. – 6. ročníka základných škôl.  
 
Tabuľka č. 1 Prehľad realizácie programu Srdce na dlani 

Zameranie Program  Zapojené školské 
zariadenia 

Počet realizovaných 
stretnutí 

Počet zúčastnených 
detí 

Materské 
školy 

Výchovno-preventívny 
program „Srdce na dlani“ 

MŠ D. Štúra 
MŠ Fándlyho 
MŠ Podzámska 

37 688 

Základné 
školy 

Výchovno-preventívny 
program „Srdce na dlani“ 

ZŠ J.Fándlyho 
ZŠ J.A. Komenského 30 339 

Spolu MŠ: 3, ZŠ: 2 67 1027 
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Tabuľka č. 2 Prehľad realizácie preventívnych programov podľa ponuky preventívnych 
programov oddelenia kriminálnej prevencie MsP Sereď a potrieb cieľových skupín 

Zameranie Preventívna aktivity Zapojené školy/centrá Počet 
realizovaných 
stretnutí 

Počet 
zúčastnených 

Základné 
školy 

Agresívne a asertívne správanie ZŠ J.Fándlyho  1 8 
Internetové známosti ZŠ J.Fándlyho  1 22 
Obchodovanie s „bielym mäsom“ ZŠ J.Fándlyho   1 14 

Závislosť od internetu, soc. sietí  ZŠ Komenského 
ZŠ P.O.Hviezdoslava 

2 
1 

27 
9 

Diskriminácia   ZŠ P.O.Hviezdoslava  1 12 
Riešenie konfliktov CZŠ sv. Cyrila a Metoda 2 26 

Kyberšikanovanie ZŠ J. Fándlyho 
ZŠ P.O.Hviezdoslava  

1 
3 

11 
55 

Nevhodný obsah na internete ZŠ J. Fándlyho 1 17 
Agresia, agresivita ZŠ J. Fándlyho 2 32 
Rasiszmus ZŠ P.O.Hviezdoslava  1 6 
Šikanovanie  ZŠ J.A.Komenského  2 22 
Kontakt s neznámymi ľuďmi  Špeciálna ZŠ (4,5,6 ročník) 1 9 
Obchodovanie s ľuďmi  Špeciálna ZŠ(7,8,9 ročník)  1 11 

Stredné školy Mýty a fakty o marihuane Gymnázium V.Mihálika 2 30 
Bezpečnostné návyky Gymnázium V.Mihálika 3 47 
Drogová závislosť  Obchodná akadémia 3 44 
Nelátkové závislosti  Obchodná akadémia  3 149 

Školský klub Kontakt s neznámymi/cudzími ľuďmi ZŠ J. Fándlyho 1 10 
Riešenie konfliktov ZŠ J. Fándlyho 1 11 

Zariadenie 
pre seniorov 
a DSS pre 
dospelých 
Sereď  

Zneužívanie osob.údajov treťou osobou 
Bezpečný pohyb seniorov na cestách 
Úloha MsP v našom meste  
Ako sa správať pri okradnutí alebo napadnutí  

1 
1 
1 
1 

26 
29 
37 
42 

 
 
 
 
Súťaže  

Nech je svet okolo nás krajší  
( enviromentálna súťaž )  

ZŠ Komenského  
ZŠ P.O.Hviezdoslava  
ZŠ J. Fándlyho 
ZUŠ J.Fischera-Kvetoňa  

1 35 

Futbalový turnaj o Pohár mestskej polície 

ZŠ J. A. Komenského 
ZŠ J. Fándlyho 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
ZŠ P. O. Hviezdoslava 

1 44 

Iné aktivity Exkurzia na útvare MsP Sereď   ZŠ Pata – 4.ročník ZŠ  
ŠK pri ZŠ J.Fándlyho  

1 
6 

23 
116 

Spolu ZŠ: 6, SŠ: 2, Školský klub: 1, 
DSS: 1 47 924 

 
 
Tabuľka č. 3 Prehľad mediálnych výstupov Mestskej polície Sereď za 1. polrok 2013 

Mesiac 
zverejnenia  Príspevokch Miesto zverejnenia 

 
Január  

Útok na mestských policajtov   MsP,SN, SOL,  
Nález psa  MsP, SOL  
Mestská polícia opätovne upozorňuje   MsP, SN,SOL 
Nález psa  MsP, SOL  
Výber z denných hlásení MsP Sereď   MsP, SN, SOL  
Srdce na dlani v základných školách  MsP, SN,SOL  

Február  Páchatelia vykradnutých domov chytení  MsP, SN,SOL  
Mestská polícia v Seredi druhý krát ocenená  ako najzodpovednejšia  MsP, SN,SOL  
Výber z denných hlásení MsP, SN,SOL   
17 ročný hrdina  MsP, SN,SOL  

Marec  Z posledných udalostí zaznamenaných hliadkami MsP  MsP, SN, SOL  
Dopravné pokyny k prístupu k budove MsP  MsP, SN, SOL 
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Apríl  Niektoré udalosti zaznamanenané hliadkami MsP  MsP, SN, SOL 
Máj Predstavujeme chránenú dielňu MsP  MsP, SN, SOL, RTV Krea  

Bezpečnostné a záchranárske zložky deťom  MsP, SN, SOL 
Ďalší pyroman v Seredi MsP, SN, SOL 
Letný tábor MsP Sereď  MsP, SN, SOL 
Prevencia SN 
Udalosti zaznamenané MsP MsP, SN, SOL 
Zrušená akcia MDD  MsP, SN, SOL 
Vyhlásenie enviromentálnej súťaže  MsP, SN, SOL 
Vyhlásenie súťaže O pohár Mestskej polície Sereď  MsP, SN, SOL 
Výsledky enviromentálnej súťaže  MsP, SN, SOL, RTV Krea  
Výsledky futbalového turnaja O pohár Mestskej polície Sereď  MsP, SN, SOL 
MsP odprezentovala kamerový systém  MsP, SOL  
Hľadá sa majiteľ ( nález psa)  MsP, SOL   

Jún  Letné tábory  RTV Krea   
Použité skratky: SeredOnLine – SOL, stránka Mestskej polície – MsP, Seredské novinky –SN 
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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  
( I. polrok  2013 ) 

-  policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali  a zaevidovali   1366vecí, z ktorých 
bolo  1355  priestupkov,7 iné správne delikty  a 4 trestné činy.                                                                                               
- v blokovom konaní udelili policajti MsP  1172 pokút v celkovej výške15.114,-€ .  
 
Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za I.polrok 2013 
 
Tabuľka č. 4 

Druh priestupku 
 

Počet 
zistených 

priestupkov 

Priestupky 
riešené 

v blokovom  
konaní 

Suma  
udelených 
blokových 

pokút 
§47,1,d) zák. 372/1990 Zb.-znečistenie verej. priestranstva              107 59 500 
§47,1,g) zák. 372/1990 Zb. - zaberanie verej.priestranstva              3 0 0 
§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. – Občian.spolunažívanie                             3 3 60 
§50 zák. 372/1990 Zb. -  proti majetku, krádeže               31 7 80 
§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného  kľudu      8 7 115 
VZN č.1/01  - zneškodňovanie komunálneho odpadu 6 2 20 
VZN č.1/13 - požívanie alk. nápoj. na VP+z.219/96 +§30 22 4 40 
VZN č.1/05 – Seredský jarmok 3 3 25 
VZN č.2/09 – prevádzkový čas 3 0 0 
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ z.377/2004 49 28 299 
VZN č.6/02  – o podmien.držania psov  + zákon 282/02   17 13 125 
VZN č.7/98  - pouličný a ambulantný predaj v meste+§24 8 6 40 
VZN č.4/00 – plagátová výzdoba 2 2 20 
Trestné činy (krádeže, prechov.omamných látok) 4 0 0 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34     238 224 3025 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1 22 21 395 
Zákon č.63/1973 o verejných zbierkach 2 2 0 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B6 11 10 130 
§22zák. 372/90 Zb.-zákaz vjazd. pre kamióny B6+B27a,b 40 34 825 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu -jednosmerka B2,IP3b 82 78 1055 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia  DZ B33       89 86 1140 
§22zák.372/90Zb.-zákaz státia  B33- miesto pre hasičov       3 3 45 
§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením B33+IP24a 219 205 2660 
§22zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP  -  IP16 19 18 350 
§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16 48 47 630 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miest. 33 32 320 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 33 32 325 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 36 34 310 
§22 zák. 372/90 Zb. –prikázaný smer – C7 156 149 1795 
§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem. 71 64 785 
SPOLU: 1366 1172 15114 € 
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Tabuľka č. 5 
 

Trestné činy Počet zistených 
TČ 

§171 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestý zákon – prechovávanie omamných 
látok 

1 

§212 zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon -  krádež, prečin krádeže  3 
 
 
Tabuľka č. 6 
 

Iný správny delikt Počet Spôsob  vybavenia 
   
Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a 
zriaďovaní  záchytných izieb v znení 
neskorších predpisov 

2 
 

Postúpené  mestu  

VZN č.2/2009 – prevádzkový čas 3 
 

Mesto Sereď 

Zákon č.63/1973 – o verejných zbierkach 2 Postúpené na Obvodný úrad GA 
 
 
 
Tabuľka č.7 
 

 
Spôsob riešenia priestupkov za I.polrok 2013 

 

 
počet 

 
Vyjadrenie v % 

Dohovorom 80 5,86 
Bloková pokuta 1173 85,87 
Zaslané na Obvodný úrad Galanta 6 0,44 
Zaslané na Dopravný inšpektorát 16 1,17 
Postúpené na  mesto – správny orgán 8 0,59 
Uložené záznamom § 60,3,b 28 2,05 
Odložené záznamom  § 60,3,a 17 1,24 
Oznámené na OOPZ,  orgánom činných v TK 4 0,29 
V riešení zostáva 34 2,49 
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         Spôsob zistenia priestupkov v I. polroku 2013 

Operačná služba (4 policajti)  
Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala 
celkom 906priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 66,33 
%(viď.graf „spôsob zistenia priestupkov“). Za tieto priestupky bolo udelených 776blokových 
pokút v celkovej sume  9.589,-€. 
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 14 záznamov kamerového systému. 
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Hliadková služba(11 policajtov) 
Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 460 priestupkov, 
z ktorých 166 zistili na základe oznamu od občana a 294vlastnou činnosťou. Za uvedené 
priestupky policajti udelili blokové pokuty v celkovej výške 5.525,-€. 

 

 
 

 

Spôsob zistenia priestupku 
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Verejný poriadok(VZN mesta, §47, § 48, § 49, § 50 zák.č.372/90Zb. a iné zákony) 

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených 
a zaevidovaných celkom 266 vecí, z ktorých bolo 255 priestupkov, 4 trestné činy a 7 iné 
správne delikty (požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, 
nedodržanie prevádzkových časov, verejné zbierky ...). Z uvedeného počtu priestupkov bolo 
v blokovom konaní doriešených 133, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej 
výške  1.324,-€. Trestné činy a iné správne delikty boli postúpené vecne príslušným orgánom 
na vybavenie. 
Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky 
proti majetku podľa §50 zákona o priestupkoch (31 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli 
mestskej polícii oznamované z predajní potravín, kde sa jednalo o drobné krádeže tovaru 
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 
poškodzovaním alebo krádežou smetných nádob.Na úseku verejného poriadku boli 
kamerovým systémom najviac zaznamenaných 68 prípadov znečistenia odhodením nedopalku 
cigarety. 16 prípadov riešili policajti za znečistenie exkrementami od psov a 20 prípadov 
požívania alkoholu na verejnosti. 
 

 
 
 

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1100prípadov 
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom 
konaní doriešených 1039 priestupkov. Za uložené blokové pokuty vybrali policajti celkom 
13.790,-€. 
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli 
priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravných značení:B34 – 
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zákaz zastavenia – 238 prípadov, IP24a-B33 – zóna s dopr.obmedzením – 218 prípadov, C7-
kruhový objazd – 156 prípadova porušenie §25 zákona o cestnej premávke parkovanie 
na tráve a chodníku -69 prípadov. Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej 
premávky zistených na ul. Nám. slobody- 466, Komenského – 242, , SNP – 111, Cukrovarská 
– 99, Šulekovská - 31. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili policajti MsP 
v 122. prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla 
(tzv.papuča). 

 
 

Oznámenia  

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala 
do knihy udalostí celkom 755oznamov. Z uvedeného počtu bolo 650oznamov od občanov, 23 
oznamov od primátora a viceprimátora, 36 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka 
mestskej polície a  46 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  2. prípadoch zistené požívanie alkoholických 
nápojov osobou mladšou ako 18 rokov (0,29‰ a 1,84‰). Oba prípady mestská polícia 
postúpila na konanie vecne príslušnému správnemu orgánu, ktorým je obec podľa miesta 
bydliska kontrolovanej osoby. 

V 63. prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta (peňaženka 13x, 
pes 14x, mobilný telefón 5x, doklady 9x, kľúče 15x, EČV 4x, evidenčná známka psa 
o očkovaní 1x, strieborný náramok 1x a atrapa mobilného telefónu 1x. Celková nájdená 
finančná hotovosť v peňaženkách bola 59,03€,50,-Kč a 5 stotiniek bulharských. V prípade 
dokladov, mobilných telefónov boli kontaktovaní majitelia, EČV boli odovzdané OOPZ 
Sereď,evidenčná známka psa o očkovaní bola odovzdaná veterinárovi, ktorý známku vystavil. 
Finančná hotovosť  59,03€ a 50,-Kč a 5 stotiniek bulharských bola odovzdanámajiteľom. 
V prípade nálezu ostatných predmetov MsP Sereď informovala občanov prostredníctvom 
mestského rozhlasu. Občania sa prihlásili, na výzvu v mestskom rozhlase, a prevzali si 
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väčšinu kľúčov, strieborný náramok. Predmety o ktoré sa občania neprihlásili(ostatné kľúče, 
atrapa mobilného telefónu)sú uložené na útvare MsP Sereď. 

Kontroly vykonávané MsP    

V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP v rámci výkonu služby, alebo 
v zmysle prijatých požiadaviek vykonávané kontroly objektov (napr. školy, škôlky, detské 
jasle, kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a pod.)a iných verejných 
priestranstiev zameraných na ochranu verejného poriadku, občianskeho spolužitia a majetku. 
Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu sledovaného obdobia vykonaných  3.208 
cielených kontrol.  

V 1.polroku 2013 sa žiadny senior nepodieľal na výkone dohľadu nad bezpečným 
prechodom detí v blízkosti školských zariadení. V období roku 2012 sa na tejto činnosti 
aktívne podieľali 4.seniori, avšak pre zdravotné a rodinné ťažkosti túto činnosť ukončili 
v závere roka 2012.  

Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) dohľad 
na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl vykonávali výlučne hliadky MsP. Dohľad 
prebiehal vo väčšine na ul.Cukrovarská. Celkovo hliadky MsP  ykonali dohľad  108x.   

Odchyt zvierat 

Sloboda zvierat Bratislava na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb 
č. 118/2013 zo dňa 19.03.2013 pre mesto Sereď (na žiadosť MsP Sereď) zrealizovala 1x 
odber túlavého psa, odchyt psov nebol v sledovanom období zrealizovaný. V priebehu 
sledovaného obdobia bol občanmi mesta Sereď celkovo nájdený pesv 14. prípadoch. Z toho 
sa u 7. psov našiel skutočný majiteľ. V 2. prípadoch si psíka ponechal nálezca 
a v 4. prípadoch sa o nájdených psíkov postaralo OZ Tulák, ktoré im našlo dočasný domov.  

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami 
celkom v 282.prípadoch.  
 
Mestský úrad Sereď - 20 x (odvoz banka, civilná ochrana, asistencia, 

doručenie)   
Okresný súd Galanta - 109x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)  
Exekútorský úrad  - 20 x (doručenie  úradných písomností ) 
Obvodný úrad Galanta  -     8x  ( doručenie písomných zásielok) 
HaZZ Sereď    - 5 x         
RZP    - 8 x  
Železničná polícia   - 1 x 
Vojenský útvar   -   2 x  
Policajný zbor  - 109 x 

- preverenie oznamu od občanov  57 x, 
- súčinnosť pri zákroku                 15 x, 

      - dožiadania     15 x, 
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      - asistencia      1 x, 
      - dopravná akcia      1 x,  
      - iné dožiadania    20 x. 

   

Vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP  13osôb, ktoré spáchali alebo boli podozrivé 
zo spáchania trestného činu. Za sledované obdobie boli pri služobných zákrokoch použité 
donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, kopy sebaobrany, putá) v3. prípadoch. Donucovacie 
prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii.  
Dňa 24.5.2013 hliadka MsP Sereď vykonala v súčinnosti s OOPZ Sereď kontrolu 
na požívanie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami. Kontrola bola 
vykonaná  v reštauračných a  pohostinských prevádzkach na území mesta Sereď. Pri kontrole 
nebola v prevádzkach spozorovaná žiadna maloletá, alebo mladistvá osoba požívajúca 
alkoholické nápoje.  

Zabezpečovanie činnosti PCOO 

V súlade s §3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii, vykonávala Mestská polícia Sereď 
ochranu majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím pomocou 
pultu centralizovanej ochrany objektov. 
Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila  42 objektov : 

• podnikateľské objekty – 20; 
• školy a predškolské zariadenia – 15; 
• objekty v majetku mesta - 5; 
•  rodinné domy – 2. 

V priebehu sledovaného obdobia sa z PCOO na žiadosť majiteľa odpojili 2 podnikateľské 
objekty (objekty odpojené ku dňu:  31.03.2013 a  31.05.2013).  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom  
178 výjazdov (priemer 1,01 výjazdu za 24 hod.). Narušenie objektu bolo v priebehu 
sledovaného obdobia zaznamenané 3x. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o  poškodenie 
obloka a dverí. Následnou kontrolou však nebolo zistené žiadne iné poškodenie majetku, 
alebo odcudzenie vecí.  
V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích 
zariadení fakturovaných  celkom  11.639,21  €  s DPH.  

 
 
 
 

                                                                           Náčelník mestskej polície                                                                                                
                                                                           JUDr. Ján Mizerík 
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