
INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE 
SEREĎ ZA I. POLROK 2015 

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  2015“. 

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  
zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície 26 zamestnancov z toho:              
         výkon služby 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 

         hliadková služba – 10 príslušníkov MsP, 

         operačná služba – 4 príslušníci MsP, 

         oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa, 

         administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 

         Chránená dielňa - 8 pracovníkov ZŤP   ( do  16.5.2015 -  6 pracovníkov ZŤP) 

        Od roku 2013 je na materskej dovolenke jedna policajtka, 

 

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

            Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť (v zmysle podmienok zákona č.9/2010 
Z.z. o sťažnostiach) bolo v hodnotenom období podané v jednom prípade bola sťažnosť odložená, 
oznamovateľ sťažnosť odvolal. 

            V prvom polroku 2015 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho výkonu 
služby nasledovné školenia a odborné výcviky: 

- právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť MsP 

– zákon o obecnej polícii, priestupky a iné správne delikty, dohľad nad dodržiavaním nariadení 
mesta, VZN mesta Sereď, nariadenia náčelníka MsP Sereď, vyhotovovanie spisových materiálov, 
kontrola požívania alkoholických nápojov, 

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 pešej hliadky a cyklohliadky, 



   - kamerového systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta v počte 31 
kamier otočných,  37 statických (z toho spravujeme aj 5 kamier ZŠ J.A.Komenského a 3 statické 
kamery na ul. Spádovej). 

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 nasledujúcich 
akcií: rybárske preteky, cyklomaratón, Sereďský hodový jarmok, charitatívny cyklo-peloton, 
zabezpečovanie podujatí kultúrného leta, zabezpečovanie kontroly sociálnych bytov, vykonávanie 
kontroly v určených vchodov v bytových domoch. 

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície pri zabezpečovaní 
verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 942 hod. práce nadčas čo predstavuje 
v priemere 58,88  hod. na jedného príslušníka mestskej polície.   

V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za 1. polrok 2015 prejazdili na 
služobných vozidlách celkom 28146 km, čo v priermere na 12 hodinovú službu vychádza  77,75 
km. 

O činnosti mestskej polície mali 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, facebookovej 
stránky MsP,  ako aj na stránkach www.msp.sered.sk. 

 
Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie 
 
Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi (ďalej len „oddelenie prevencie“) je 
vykonávaná v súlade s Pracovným poriadkom Mestskej polície v Seredi (zo dňa 25.4.2014). 
V sledovanom období výkon prevencie na oddelení prevencie zabezpečovala Mgr. Karin Kapustová 
PhD.. 
Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď v prvom polroku 2015 boli realizované na 
základe ponuky preventívnych aktivít a programov na školský rok 2014/2015 (rámcový prehľad 
ukazuje tab. č. 1). Realizácia jednotlivých preventívnych aktivít podliehala dohode so školským 
zariadením resp. subjektom, ktorý o realizáciu konkrétnej aktivity prejavil záujem. 
 
Tabuľka č.1 Ponuka preventívnych aktivít a programov  
Zariadenie  Ponuka  
Základná škola  - prevencia závislostí 

- riziká spojené s používaním PC a internetu 
- násilie, agresia, agresivita, intolerancia , xenofóbia  
- asertivita 
- oblasť ľudských práv 
- viktimačná prevencia a bezpečnostné návyky 
- všeobecné osvetové témy a zvyšovanie právneho vedomia  
- projekt „ Srdce  na dlani“ ( pre ZŠ 1-2 ročník ) 

Stredná škola  

Materské školy  projekt „ Srdce na dlani“ 

 

V prvom polroku 2015 pokračovala realizácia výchovno-preventívneho programu Srdce na dlani v 

http://www.msp.sered.sk/


MŠ a na ZŠ. Tento program je schválený a odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako učebná 
pomôcka v MŠ a ZŠ. V sledovanom období sa programu zúčastňovalo 117 detí v piatich 
materských školách (tab. č. 2) a 125 detí zo šiestich tried dvoch základných škôl (tab. č. 3).  

Tabuľka č. 2 Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre MŠ 

MŠ zaradené do projektu Termín realizácie 

Počet 
realizovaných 

stretnutí 

Počet tried 
zaradených do 

programu v 
kalendárnom roku 

Počet detí 
zaradených do 

programu 
MŠ Murgašova január - jún 2015 28 1 19 
MŠ Fándlyho január - jún 2015 17 1 24 
MŠ Komenského, blok B január - jún 2015 24 1 25 
MŠ D. Štúra január - jún 2015 15 1 25 
MŠ Podzámska január - jún 2015 30 1 24 
Spolu MŠ: 5 167 5 117 

Tabuľka č. 3 Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre ZŠ 

ZŠ zaradené do projektu Termín realizácie 

Počet 
realizovaných 

stretnutí 

Počet tried 
zaradených do 

programu v 
kalendárnom roku 

Počet detí 
zaradených do 

programu 
ZŠ J. A. Komenského január - marec 2015 22 3 61 
Šk. klub pri ZŠ J. Fándlyho január – jún 2015 41 3 64 
Spolu ZŠ: 2 63 6 125 

 

V školských zariadeniach na území mesta Sereď boli realizované rôzne tematicky zamerané školské 
preventívne programy a aktivity. V sledovanom období sme do preventívnej činnosti MsP Sereď 
zaradili aj novú formu realizácie protidrogovej prevencie - interaktívne workshopy pre žiakov, ktoré 
boli realizované pri príležitosti významných medzinárodných a svetových dní súvisiacich s danou 
tematikou. Taktiež bol v sledovanom období realizovaný odborný seminár Obchodovanie s ľuďmi 
pre žiakov záverečných ročníkov ZŠ pod odbornou gesciou Slovenskej katolíckej charity.  
V 1. polroku 2015 bolo realizovaných celkovo 71 tematicky zameraných preventívnych aktivít v 4 
základných školách a na 1 strednej škole (tab. č. 4). 
 
Tabuľka č. 4 Prehľad realizácie tematicky zameraných preventívnych aktivít vo forme školských preventívnych 
aktivít/programov 

Tematické zameranie Zapojené subjekty 

Počet 
realizovaných 
stretnutí/hodín 

Počet 
účastníkov 

Krádež a možnosti ochrany svojho majetku ŠPZŠ 2 16 
Prevencia okradnutia CZŠ sv. Cyrila Metoda 1 12 

Nešpecifická prevencia intolerancie 
ZŠ J. A. Komenského 

12 146 CZŠ sv. Cyrila Metoda 
Rozhodni sa - prijateľné či neprijateľné správanie ŠPZŠ 1 8 
Mám právo, či chcem? ZŠ J. Fándlyho 3 52 
Látkové závislosti ZŠ J. Fándlyho 1 17 
Nelátkové závislosti Gymnázium V. Mihálika 3 60 
Mýty a fakty o alkohole a fajčení Gymnázium V. Mihálika 2 43 
Psychostimulačné drogy Gymnázium V. Mihálika 2 30 
Asertivita ZŠ J. A. Komenského 1 22 



Zvláštnosť nie je nenormálna ŠPZŠ 2 16 

Riziká spojené s používaním PC a internetu 
ZŠ J. A. Komenského 6 84 
ŠPZŠ 

Zneužívanie osobných údajov a zverejňovaného obsahu 
ŠPZŠ 4 38 
CZŠ sv. Cyrila Metoda 

Šikanovanie ZŠ J. Fándlyho 4 86 
Šikanovanie = porušovanie ľudských práv Gymnázium V. Mihálika 2 39 
Sebaobraz ZŠ J. A. Komenského 1 19 
Tréning empatie a emócií ŠPZŠ 2 26 
Hnev a jeho zvládanie ZŠ J. Fándlyho 3 65 
Zákon myslí aj na nás ŠPZŠ 2 17 

Kontakt s neznámym človekom 
CZŠ sv. Cyrila Metoda 4 55 
ŠPZŠ 

Ľudské práva a trestnoprávna zodpovednosť CZŠ sv. Cyrila Metoda 1 20 

Obchodovanie s ľuďmi (odborný seminár) 
CZŠ sv. Cyrila Metoda 

1 80 ZŠ J. Fándlyho 
ŠPZŠ 

Svetový deň bez tabaku (interaktívna dielňa) ZŠ J. Fándlyho 3 48 

Medzinárodný deň proti drogovej závislosti a nedovolenému 
obchodovaniu s drogami (interaktívna dielňa) 

ZŠ J. Fándlyho 3 50 

Priprav sa na cestu (etapová hra s dopravnou tematikou) CZŠ sv. Cyrila Metoda 5 75 
Spolu ZŠ: 4, SŠ: 1 71 1124 
 
Preventívne aktivity vo forme školských programov s konkrétnym tematickým zameraním 
doplňovali aktivity vo forme mimoškolských programov: MDD bezpečnostných a záchranných 
zložiek, zábavno-súťažné popoludnia pri príležitosti MDD v ŠKD, súťaže (tab. č. 5 a 6).  
 
Tabuľka č. 5 Prehľad realizácie preventívnych aktivít vo forme súťaží 

Názov súťaže Školské zaradenia zapojené do súťaže 

Počet detí 
zapojených do 

súťaže 

Futbalový turnaj mladších žiakov Hrajme s 
rešpektom 

ZŠ J. A. Komenského 

60 
ZŠ J. Fándlyho 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
CVČ pri ZŠ. J. A. Komenského 
ZŠ kráľa Svätopluka Šintava 

Spolu Šk. zariadenia: 4 60 
 
Tabuľka č. 6 Prehľad realizácie preventívnych aktivít vo forme iných preventívnych aktivít 

Názov aktivity Školské zariadenia 

Počet 
realizovaných 
aktivít Počet účastníkov 

MDD bezpečnostných a záchranných zložiek 

MŠ Pažitná 

1 947 
MŠ Podzámska 
ZŠ J. Fándlyho 
ZŠ s MŠ Šintava 
Gymnázium V. Mihálika 



MŠ Fándlyho 
MŠ Komenského blok A 
ZŠ Dolná Streda 

MŠ Cukrovarská 
ZŠ Vlčkovce 
DSS Šoporňa-Štrkovec 

DD Sereď 
MŠ Komenského blok B 
ŠP ZŠ 
ZŠ Vinohrady nad Váhom 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
MŠ Murgašova 
MŠ D. Štúra 
ZŠ Komenského 

MDD v Školskom klube (zábavný program pre deti) ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho 2 161 
Spolu Počet subjektov: 19 3 1108 

 

Pri príležitosti MDD sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na MDD bezpečnostných a záchranných 
zložiek pri vodnej ploche Koleno, na ktorej sa zúčastnili deti nielen zo seredských materských 
a základných škôl, ale aj deti z okolitých MŠ a ZŠ v celkovom počte cca 947 detí. A rovnako pri 
príležitosti MDD sme boli druhýkrát oslovení ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho k príprave zábavno-
súťažného popoludnia pre deti z ŠKD pri J. Fándlyho v Seredi. Tento rok sme program v ŠKD 
realizovali počas dvoch popoludní, zúčastnilo sa ho 161 detí (tab. č. 6).  
 
Tabuľka č. 7 Sumár realizovaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď v I. polroku 2015 

Preventívne aktivity podľa tematického zamerania, 
cieľových skupín a spôsobu výkonu Počet stretnutí/hodín Počet účastníkov 
Srdce na dlani pre MŠ 114 117 
Srdce na dlani pre ZŠ 63 125 
Tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme školských 
preventívnych aktivít/programov 71 1124 
Súťaže 1 60 
Iné preventívne aktivity 3 1108 
Spolu 252 2534 

 

Záver prvého polroka 2015 bol venovaný príprave piateho ročníka denného letného tábora Mestskej 
polície Sereď.  
Na zabezpečenie kontinuálnej realizácie preventívnych aktivít, zvyšovanie ich kvality, na doplnenie 
nových programov a foriem ich realizácie bolo podaných niekoľko projektov. Na preventívne 
aktivity realizované v školských zariadeniach v meste Sereď a okolí od apríla 2015 do decembra 
2015 v rámci projektu Vždy máš na výber získala MsP Sereď grant z výzvy Rady vlády pre 
prevenciu kriminality vo výške 6500,- €. 
 
 

 
 



Š T A T I ST I C K Á   S P R Á V A   Č I NN O S T I   MS P   S E R E Ď  
( I. polrok  2015 ) 

-  policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali  a zaevidovali   766 priestupkov, TČ a SD.     

- v blokovom konaní uložili policajti MsP  616 pokút v celkovej výške  15.095,-€ . Z uvedeného 
počtu boli v 62 prípadoch uložené pokuty na Blok na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 4.715,-€ 
z ktorých bolo uhradených 2.925,-€. Nezaplatené pokuty vo výške 1.790,-€ sú vymáhané 
prostredníctvom Exekútorských úradov.  
 
Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za I.polrok 2015 

Druh priestupku Počet zistených 
priestupkov 

Priestupky riešené 
v blokovom  

konaní 

Suma  
udelených 

blokových pokút 

§47,1,1 zák. 372/1990 Zb.-neuposlúchnutie výzvy VČ 3 3 55 

§47,1,d) zák. 372/1990 Zb.-znečistenie verej. priestranstva  32 19 230 

§47,1,c) zák. 372/1990 Zb. – budenie verej.pohoršenia 1 1 20 

§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. – Občian.spolunažívanie  8 6 160 

§50 zák. 372/1990 Zb. - proti majetku, krádeže +prečin  38 12 190 

§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného kľudu  6 5 105 

VZN č.1/01 - zneškod. komunálneho odpadu 11 10 105 

VZN č.1/13 - požívanie alk. nápoj. na VP+z.219/96 +§30 22 0 0 

VZN č.3/14 – Seredský jarmok 1 1 20 

VZN č.13/12 – miestne dane 1 1 30 

VZN č.3/14 - predaj na trhovisku 1 1 10 

VZN č.4/95 – ochrana životného prostredia 1 0 0 

VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ z.377/2004 10 6 80 

VZN č.6/02 – o podmien.držania psov + zákon 282/02  8 8 90 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34; V12b  132 118 1875 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1+B3 7 5 95 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B6 62 49 1310 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre kamióny B6+B27a,b; §39,4 88 78 5955 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu -jednosmerka B2 65 58 915 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia DZ B33; V12c  27 22 330 

§22zák.372/90Zb.-zákaz státia B33- miesto pre hasičov  5 5 75 

§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením B33+IP24a 90 74 1215 

§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením IP24a+E10 1 1 15 

§22zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP - IP16 18 17 510 

§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16 16 13 155 

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – státie v križovatke 13 12 140 

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – bránenie vo výjazde 7 7 95 



§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 19 17 230 

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 21 20 305 

§22 zák. 372/90 Zb. –prikázaný smer – C7 45 41 710 

§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem. 7 6 70 

SPOLU: 766 616 15095 
 
Tabuľka č.5 

 
Spôsob riešenia priestupkov za I.polrok 2015 

 

 
počet 

 
Vyjadrenie v % 

Dohovorom 43 5,64 
Bloková pokuta 616 80,73 
Zaslané na Dopravný inšpektorát 9 1,18 
Uložené záznamom § 60,3,b 28 3,67 
Odložené záznamom  § 60,3,a 16 2,10 
Oznámené na OOPZ,  orgánom činných v TK 5 0,66 
V riešení zostáva 46 6,03 

 
 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

obyvateľ mesta 
Sereď 
35% 

mimomestský 
občan 
55% 

neznámy 
priestupca 

10% 

Rozdelenie priestupcov podľa miesta bydliska 
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Priestupky podľa pohlavia 



         
Spôsob zistenia priestupkov v I. polroku 2015 

Kamerovým systémom bolo zaznamenaných a zdokumentovaných celkom 451 priestupkov, 
čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 59 % (viď.graf „spôsob zistenia 
priestupkov“). Za tieto priestupky bolo udelených 346 blokových pokút v celkovej sume  5.960,-€. 
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. 

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 315 
priestupkov, z ktorých 98 zistili na základe oznamu od občana a 217 vlastnou činnosťou. Za 
uvedené priestupky policajti udelili blokové pokuty v celkovej výške 2.825,-€. 
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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 143 priestupkov. Z uvedeného počtu priestupkov bolo v blokovom konaní 
doriešených 73, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške  1.095,-€.  
Na úseku verejného poriadku boli kamerovým systémom najviac zaznamenaných prípadov 
znečistenia odhodením nedopalku cigarety a fajčenie na zastávke SAD. V 7 prípadoch bolo zistené  
znečistenie verejného priestranstva exkrementami od psov, v 10 prípadoch boli zistené porušené 
podmienky nakladania s odpadmi. Rôzne krádeže, poškodenia vecí boli zaznamenané v 32 
prípadoch. 
 
 

 
 
          



Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 623 prípadov 
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom 
konaní doriešených 543 priestupkov. Za uložené blokové pokuty vybrali policajti celkom 14.000,-€. 
Zo zistených priestupkov bolo 49 priestupcom vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste v 
celkovej výške 4.350,-€, pričom z tejto čiatky bolo do dnešného dňa uhradených iba 2.800,-€. 
Nezaplatené blokové pokuty vo výške 1.550,-€ budú ako pohľadávky postúpené na Exekútorský 
úrad. 
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky 
spáchané nákladnými motorovými vozidlami, ktorých vodiči nerešpektovali zákaz vjazdu kamiónov 
na Šulekovskej ulici a Vonkajšom rade a to v 150 prípadoch, ďalej neuposlúchnutím zákazu, ktorý 
vyplýva z dopravných značení: IP24a-B33 – zóna s dopr.obmedzením – 90 prípadov, C7- kruhový 
objazd – 45 prípadov, B34 – zákaz zastavenia – 117 prípadov. 
Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. Nám. slobody- 190, 
Komenského – 114, Šulekovská – 65, Vonkajší rad - 50, Cukrovarská – 47, Pekárska - 43. 
V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili policajti MsP v 78 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 748 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 658 oznamov od občanov, 32 
oznamov od primátora a viceprimátora, 23 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka 
mestskej polície a  35 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami 
fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.  

V  112 prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta -  peňaženka 7x,  pes    56 x, 
mobilný telefón 4x, doklady 5x, kľúče 31x, bicykel 2x, bankokarta 2x, EČV 4x, finančná hotovosť 
1x – bankovka 10,-€. Celková nájdená finančná hotovosť v  peňaženkách bola  127,74 €. V prípade 
dokladov, peňaženiek a mobilných telefónov boli kontaktovaní majitelia. Finančná hotovosť ( 



nájdená v peňaženkách) v  sume 127,74 €  bola odovzdaná majiteľom a  finančná hotovosť 10,-€ nebola 
doposiaľ odovzdaná majiteľovi. Tento  nález bol vyhlásený mestským rozhlasom, na internetovej 
stránke MsP Sereď, majiteľ sa doposiaľ neprihlásil ( finančná hotovosť je uložená v trezore MsP Sereď 
a bude odovzdaná na OU Galanta).  V prípade nálezu ostatných predmetov MsP Sereď informovala 
občanov prostredníctvom mestského rozhlasu a internetovej stránky MsP Sereď. Vo väčšine sa 
občania  prihlásili  a  prevzali si  väčšiu časť kľúčov a doklady.  Predmety o  ktoré sa občania 
neprihlásili,  sú uložené na útvare MsP Sereď. 

Kontroly vykonávané MsP    
 
V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP v rámci výkonu služby, alebo v zmysle prija-
tých požiadaviek vykonávané kontroly objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže, 
parkoviská, obytné bloky a pod.) a  iných verejných priestranstiev zameraných na ochranu verejné-
ho poriadku, občianskeho spolužitia a  majetku. Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu 
sledovaného obdobia vykonaných  4 010  cielených kontrol.  
 
V období od 24.03.2015 – 30.06.2015 hliadky MsP Sereď vykonávali postriežku v záhradkárskej 
oblasti pri vodnej ploche Koleno za účelom eliminovania vývozu odpadu.  
Počas sledovaného obdobia (s  výnimkou prázdnin, sviatkov a  víkendov) dohľad na priechodoch pre 
chodcov v blízkosti škôl vykonávali výlučne hliadky MsP Sereď. Dohľad prebiehal vo väčšine  na 
ul. Cukrovarská. Celkovo hliadky MsP  Sereď  vykonali  dohľad  98x.   

Odchyt zvierat 

V priebehu sledovaného obdobia bol občanmi mesta Sereď  celkovo  nájdený pes  v  56. prípadoch. 
Z toho sa u  29. psov našiel skutočný majiteľ. V 2. prípadoch si psíka ponechal nálezca, v  22 
prípadoch sa o nájdených psíkov postaralo OZ Tulák,  ktoré  im  našlo dočasný domov. V 2. 
prípadoch psík ušiel z voliéry umiestnenej v areáli MsP Sereď. Dobrovoľníci z OZ Tulák sa 
pravidelne starajú o všetkých nájdených psíkov umiestnených na útvare MsP Sereď. Psíkov  
pravidelne venčia, zabezpečujú im potravu, veterinárnu starostlivosť, deky a  pod..   

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 (pes bol nájdený občanom mesta Sereď), odchyt túlavých psov nebol v sledovanom období 
zrealizovaný.  

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

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

- Mestský úrad Sereď -   11 x    (civilná ochrana, asistencia, doručenie písomností) 
- Okresný súd Galanta -   41 x    (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)          
- Exekútorský úrad  -   65 x    (doručenie  úradných písomností ) 
- HaZZ Sereď  -     3 x                
- RZP    -     3 x  
- Železničná polícia  -     8 x 
-    Policajný zbor   -    93 x  z toho: 

-  preverenie oznamu od občanov         32 x, 
-  súčinnosť pri zákroku                        20 x, 

            -  dožiadania                                         15 x, 
            -  iné dožiadania                                   26 x. 
                         



Vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP  5 osôb, ktoré spáchali alebo boli podozrivé 
zo spáchania trestného činu. Za sledované obdobie boli pri služobných zákrokoch použité 
donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, kopy sebaobrany, putá) v 4 prípadoch. Donucovacie 
prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii.  

Počas sledovaného obdobia hliadky MsP Sereď našli osobu po ktorej bolo vyhlásené pátranie PZ 
SR celkovo 3x.  
 
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 – 14 
- školy a predškolské zariadenia – 17 
- objekty v majetku mesta, mestských org. - 9 
-  rodinné domy – 2 

Počas sledovaného obdobia sa na PCOO pripojil 1 nový objekt ( 01.02.2015 )  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom  149 
výjazdov ( priemer 0,82 výjazdu za 24 hod.). Narušenie objektu bolo v priebehu sledovaného obdobia 
zaznamenané 1x. Neznámy páchateľ cez oblok odcudzil televízor.  

V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení 
fakturovaných  celkom  11 885,16 €  s  DPH.   

 
 
 

                                                                           Náčelník mestskej polície                                                                                                
                                                                           JUDr. Ján Mizerík 
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