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Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Správu o plnení úloh Mestskej polície Šurany,
stav
na
úseku
verejného
poriadku,
priestupkovosti a kriminality v meste za I. polrok
2015 a túto
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- s pripomienkami
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Na základe:
Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2015
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-

..................................................
podpis predkladateľa

Správa
o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkovosti a kriminality v meste za I. polrok 2015
V I. polroku 2015 plnila Mestská polícia Šurany (ďalej len „MsP Šurany“) úlohy
vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, úlohy dané Mestským
zastupiteľstvom v Šuranoch a príkazy primátora mesta Šurany v rámci svojich právomocí.
Spisovo sa riešilo celkom 41 priestupkov, za ktoré boli udelené blokové pokuty v sume
370 EUR. Za priestupky na mieste nezaplatené boli udelené blokové pokuty v sume 60 EUR.
Celkovo bolo za I. polrok 2015 zaznamenaných 1082 udalostí, ktoré riešila MsP
Šurany a to nielen v oblasti riešenia priestupkov. V prílohe je uvedený rozbor priestupkov
podľa jednotlivých paragrafov zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch, ktoré sú
v kompetencii riešenia Mestskej polície.
A/ Zabezpečovanie verejného poriadku
a/ V záujme bezpečnosti žiakov dochádzajúcich do škôl bola vykonávaná v čase od
7.00 do 8.00 hod. hliadková činnosť príslušníkov MsP Šurany na križovatke pri VÚB, celkom
106 hod.
b/ Vzhľadom na pohyb mládeže v pohostinstvách a následné požívanie alkoholu
a gamblerstvo bolo vykonaných 48 kontrol osôb v pohostinstvách. Bol zistený a v spolupráci
s OO PZ Šurany aj riešený 1 prípad požitia alkoholu mladistvým. 32 kontrol maloletých
a mladistvých bolo uskutočnených na verejných priestranstvách v denných hodinách ako
prevencia proti záškoláctvu. S výsledkami kontrol bolo oboznámené Oddelenie školstva,
kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ Šurany. V 17 prípadoch bola mládež
upozornená na porušovanie právnych noriem /jednalo sa o maloleté osoby, ktoré nie sú
trestnoprávne postihnuteľné podľa priestupkového zákona/.
c/ Za I. polrok 2015 MsP Šurany zabezpečovala verejný poriadok pri 23 kultúrnych,
spoločenských, športových, cirkevných a iných akciách na území mesta. Tieto sa zaobišli bez
narušovania verejného poriadku. Z toho bolo:
- 6 cirkevných,
- 9 spoločenských,
- 4 športové,
- 1 kultúrna,
- 3 iné akcie.
d/ Pre ochranu majetku mesta a jeho občanov bolo počas popoludňajších a nočných
smien vykonaných 411 kontrol objektov na území mesta. Prehľad vykonaných kontrol je
zobrazený v nasledujúcej tabuľke:
Počet kontrol
85
46
77
59
96
48

Objekty na území mesta Šurany
Základné a stredné školy
Budovy mesta
Cintoríny
Športové areály
Areál TONA a výkon rybárskeho práva
Pohostinstvá
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V rámci prevencie bolo v I. polroku 2015 na požiadanie základných škôl, materských
škôl a špeciálnej základnej školy zorganizovaných 5 prednášok, ktoré boli zamerané na
dopravnú výchovu, zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, protidrogovú prevenciu atď.
Počas I. polroka 2015 bolo vykonaných 24 kontrol stavu hladiny rieky Nitra a Malá
Nitra ako prevencia pred povodňami.
C/ Spolupráca a súčinnosť so štátnymi orgánmi
a/ MsP Šurany spolupracovala so súdmi a exekučnými úradmi či už osobne alebo
doručovaním zásielok do vlastných rúk. Jednalo sa o doručenie 65 doručeniek.
b/ V rámci súčinnosti s inými orgánmi /OO PZ Šurany, OKP Nové Zámky, MsPK a
iné organizácie mesta/ vykonávala MsP Šurany úkony celkom 139krát. Prehľad vykonaných
úkonov je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:
Počet úkonov
72
11
2
54

Súčinný orgán
OO PZ Šurany
OKP Nové Zámky
MsPK Šurany
Organizácie na území mesta

D/ Životné prostredie

Podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v oblasti ochrany životného prostredia
nebol v I. polroku 2015 riešený žiadny skutok.
E/ Iné činnosti

a/ V rámci žiadostí o súčinnosť od OO PZ Šurany, zabezpečovala MsP Šurany
dopravnú premávku pri dopravných nehodách, kde vykonávala základné činnosti ako
privolanie RZP, príp. hasičov a pod.
b/ V rámci riešenia drobných priestupkov, kde nebolo nutné pristúpiť k blokovému
konaniu bolo udelených 34 upozornení o porušení právnych noriem. V rámci udelených
upozornení sa v 21 prípadoch jednalo aj o maloletých, pričom v takýchto prípadoch nie je
možné riešiť priestupok blokovým konaním.
c/ Ďalšou dôležitou činnosťou MsP Šurany bola pomoc občanom. Jednalo sa o 51
prípadov poradenstva občanom a v 12 prípadoch išlo o pomoc vodičom.
d/ V rámci ohliadky mesta boli v I. polroku 2015 zistené nedostatky, ktoré boli
následne nahlásené príslušným kompetentným orgánom na doriešenie. Prehľad zistených
nedostatkov a príslušných kompetentných orgánov na doriešenie je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
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37
0
2
9

Kompetentný orgán na doriešenie
MsPS Šurany
ZsVaK
OSC
Iné organizácie

e/ V rámci súčinnosti s OKP Nové Zámky bolo vykonaných 48 kontrol osôb na
území mesta, na ktoré boli vydané zatykače alebo zistenie pobytu /týkalo sa to aj vyžiadaní zo
súdov/.
f/ V rámci spolupráce s MsÚ Šurany bolo pre potreby MsÚ Šurany poskytnuté
vozidlo MsP v I. polroku 2015 celkom 71krát.
F/ Kamerový systém
V prvej fáze budovania kamerového systému boli osadené kamery na budovu OC Zora
a na ul. Námestie hrdinov /pri MsÚ/. Avšak tieto kamery sú už zastarané a nemajú nočné
videnie. Preto bol v roku 2012 na Úrad vlády SR podaný projekt na poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu na financovanie kamerového systému v meste Šurany. Následne bola
v roku 2013 mestu poskytnutá dotácia v sume 11 850 EUR /20% sa spolupodieľalo mesto/.
Ďalší projekt – na rozšírenie kamerového systému, bol podaný na Úrad vlády SR v roku 2013.
Tento projekt schválený nebol. Preto bol v roku 2014 podaný ďalší projekt na rozšírenie
kamerového systému, ktorý je v súčasnosti na Úrade vlády SR /požiadavka bola 28 000
EUR/.
V súčasnosti sú v prevádzke kamery na autobusovom nástupišti /3 kamery/, na ul.
Školská, ktoré monitorujú LIDL, kruhový objazd a TESCO. Ďalšia kamera je na budove
Mestskej polikliniky Šurany. Prenosy sú uskutočňované vzdušným priestorom a zber dát je
uložený na dobu 10 dní.
V rámci doplnenia prvej fázy budovania kamerového systému boli umiestnené nové
kamery v centre mesta na Námestí hrdinov a na ul. Ž. Bosniakovej /novo umiestnená kamera
pri kostole a pri artézskej studni, ktoré svojim mechanizmom - otočné kamery s nočným
videním/ zaznamenávajú takmer celé centrum až po cestu druhej triedy na Hviezdoslavovej
ulici.
V druhej etape budovania kamerového systému v meste Šurany /s dotáciou 10 000
EUR aj so spoluúčasťou mesta/ sa kamery umiestnia pri pobočku VÚB a.s. Šurany a na
sídlisku ul. MDŽ, Lúčna.
Kamery obsluhuje a vyhodnocuje aktuálny veliteľ smeny MsP Šurany.
V I. polroku 2015 bolo na úseku dopravy odhalených viacero priestupkov /krádež/ a
trestných činov /vlámanie/, pri ktorých záznamy pomohli MsP Šurany odhaliť páchateľov.
V I. polroku 2015 bolo zaznamenaných 14 priestupkov.
V zmysle zákona je každý vstup do mesta označený tabuľkou, že mesto je
monitorované kamerovým systémom.
G/ Návrhy na opatrenia
1. Vyznačiť pri vstupoch do mesta zákaz parkovania nákladných motorových vozidiel od-do
/hod./
2. Na ul. MDŽ, Lúčna vyznačiť dopravným značením obytnú zónu.

-43. Vypracovať VZN mesta Šurany, v ktorom bude riešená problematika zákazu parkovania
služobných motorových vozidiel na sídliskách MDŽ, Lúčna, Školská a Mlynská.
4. Osadiť spomaľovače pri Základnej škole na ul. Bernolákova a pri Gymnáziu Šurany na ul.
Ž. Bosniakovej.

V Šuranoch, dňa 26.10.2015

Ing. Ján P e r ď o c h
náčelník MsP Šurany

