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D ô v o d o v á    s p r á v a 

Správa o činnosti  Mestskej polície Šurany za rok 2021 
 

 

 

 

 Mestská polícia v meste Šurany bola zriadená uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 2/1991-Z zo dňa 28. 02. 1991 ako poriadkový útvar pôsobiaci na území 

mesta Šurany pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany života, zdravia, majetku 

občanov a životného prostredia na území mesta. Dňa 25.6.2009  MZ Šurany schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2009 o MsP Šurany, ktoré bolo schválené 

uznesením MZ Šurany pod č. 26/2009-Z bod VIII. na základe zákona SNR č. 654/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov podľa § 22 ods. 3 a zákona č. 369/1990 Zb.. 

  

V zmysle § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 

organizáciu obecnej polície, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov 

obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 

 

Vzhľadom k hore uvedeným skutočnostiam predkladám Správu o činnosti  Mestskej polície  

Šurany  za rok 2021. 

 

 

 

V Šuranoch 18.3.2022 

 

 

 

 

                                                                                           Richard Kostolný, v.r. 

                                                                                           náčelník MsP Šurany 
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Správa o činnosti Mestskej polície v Šuranoch za rok 

2021 
1. Personálne zabezpečenie Mestskej polície v Šuranoch. 

 

Mestská polícia mesta Šurany (ďalej len MsP) bola zriadená uznesením Mestského 

zastupiteľstva Šurany (ďalej len MsZ) č. 2/1991-Z dňa 28.2.1991 ako poriadkový útvar 

pôsobiaci na území mesta Šurany pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany života, 

zdravia , majetku občanov a životného prostredia na území mesta. Dňa 25.6.2009  MsZ Šurany 

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2009 o MsP Šurany, ktoré bolo 

schválené uznesením MsZ Šurany pod č. 26/2009-Z bod VIII. na základe zákona SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov podľa § 22 ods. 3 a zákona č. 

369/1990 Zb.. 

Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť 

všeobecne záväzným nariadením. 

 

Mestská polícia je poriadkový útvar. Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami 

mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. 

 

Pracovnoprávne  vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MsP Šurany 

upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

V prípade príslušníkov MsP Šurany aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov. 

 

Hospodárenie a financovanie MsP Šurany je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah 

technických prostriedkov MsP určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 

 

K 31.12.2021 Mestská polícia Šurany disponovala nasledujúcim počtom príslušníkov 

a zamestnancov  MsP: 

Tabuľka zloženia príslušníkov a zamestnancov mestskej polície     

        

Počet zamestnancov mestskej polície 8  

z toho počet občianskych zamestnancov              1  

z toho počet príslušníkov MsP              7  

        

Tabuľka zloženia príslušníkov mestskej polície    

        

Počet príslušníkov mestskej polície 7  

z toho na materskej a rodičovskej dovolenke  0  

vedenie MsP – náčelník                 1  

Priamy výkon služby, administratívny výkon, objasňovanie, prevencia 

kriminality               7  
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Náčelník: Richard Kostolný 

Príslušníci MsP: Michal Greň 

                             Jaroslav Stejskal do 31.5.2021 – odchod do dôchodku 

                             Jaroslav Kosorinský 

                             Boris Fazekas  od 1.5.2021 

                             Kornel Lutišan 

                             Richard Krajčík    

                             Roman Kramár            

                             Marián Lelovský – civilný zamestnanec – kamerový systém  

                                                            a administratívne práce 

 

 

Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ust. § 3 zák. o obecnej polícii, ktorý 

presne definuje základné úlohy, oprávnenia a povinnosti MsP. Výkon služby MsP je riadený 

a organizovaný v intenciách príslušných právnych noriem a z nich vyplývajúcich zákonných 

oprávnení a povinností. Výkon služby je plánovaný na základe miestnej znalosti, výsledkov 

analýz bezpečnostnej povahy, objasňovania a riešenia priestupkov v zákonom vymedzenom 

okruhu svojej kompetencie, čerpaním informácií osobným kontaktom príslušného okrskára 

s poslancami MsZ, občanmi mesta a podľa aktuálnych potrieb a personálnych možností.    

Príslušníci mestskej polície ďalej plnia úlohy delegované primátorom mesta Šurany, 

uzneseniami MsZ Šurany a Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Šurany. MsP sa zaoberá 

aj závermi zasadnutí jednotlivých mestských komisií. 

Mestská polícia aplikuje do služobnej praxe výsledky riešenia priestupkov, do kontroly 

protispoločenskej činnosti sú s predpokladaným synergickým efektom adresne 

implementované zásady, princípy a determinanty efektívnej prevencie a represie, ktoré sú 

v plánovaní uplatňované buď celoplošne alebo ad hoc. Priebežne sú akumulované a neskôr 

v praxi využívané validné informácie získané osobným kontaktom príslušného okrskára 

(rajonistu) s poslancami MsZ, manažmentom miestnych štátnych a samosprávnych orgánov, 

významných inštitúcií i s miestnymi občanmi (správcami budov, domovníkmi a podobne). 

Mestská polícia spolupôsobí s príslušnými útvarmi PZ SR pri ochrane majetku mesta 

a občanov, tiež s orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi 

štátnej zdravotníckej správy, s orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, s 

orgánmi požiarnej ochrany a inými štátnymi orgánmi podľa potreby. 

Priemerný vek príslušníka Mestskej polície Šurany v roku 2021 bol 47 rokov.  

 

1.1. Vplyv pandémie na činnosť mestskej polície. 

 

Príslušníci mestskej polície ako policajti prvého kontaktu často prichádzajú do 

nepredvídateľných a nečakaných situácií. Miestnou znalosťou sa mestská polícia ako 

poriadkový útvar samosprávy rýchlo etablovala na úseku zabezpečovania verejného poriadku, 

príslušníci dokázali eliminovať alebo minimalizovať faktory, ktoré boli spôsobilé negatívne 

ovplyvniť ich prácu. 

Počas kalendárneho roka 2021, rovnako ako aj v minulom  roku, bol tým negatívnym 

faktorom koronavírus SARS-CoV-2, jeho rôzne mutácie a následná infekčná epidémia 

ochorenia COVID-19 alebo povinná karanténna izolácia, ak bol príslušník MsP v kontakte 

s infikovanou osobou.  
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Rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky bol na území štátu od 1. októbra 2020 až do 

14. mája 2021 vyhlásený núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

v znení neskorších predpisov. Ten bol postupne v mesiacoch február, marec i apríl 2021 

predlžovaný a ukončený 14. mája 2021. Neskôr 25. novembra 2021 bol vládou SR opäť 

vyhlásený núdzový stav na ďalších 90 dní.  

Počas roka 2021 boli nepretržite postupne rôznymi právnymi aktmi určované 

preventívne protipandemické opatrenia s rôznou intenzitou a z nich vyplývajúce povinnosti pre 

fyzické a právnické osoby. Rovnako z nich pre príslušníkov MsP vyplývali nové oprávnenia 

a úlohy v kontrole verejného poriadku a kontrole dodržiavania právnych noriem povinnými 

fyzickými či právnickými subjektmi.  

Hliadky MsP sa museli orientovať v nových platných právnych normách prijatých  na 

elimináciu pandémie, výrazne sa zmenilo zameranie a náplň hliadkovania a plnenia základných 

úloh. 

V dôsledku týchto opatrení, predovšetkým pre zákaz vychádzania, zákaz 

zhromažďovania, dištančného vzdelávania žiakov základných a stredných škôl, karanténnych 

opatrení v školách, uzavretia prevádzok, reštaurácií sa priebežne znížil pohyb na verejnom 

priestranstve a na miestach verejnosti prístupných. Rovnako bola znížená hustota pohybu 

motorových vozidiel v cestnej premávke. 

V roku 2021 pribudlo viacero nariadení vlády SR, ktoré podmieňovali fyzickú 

prístupnosť na určité miesta (reštaurácie, obchody a podobne) predovšetkým preukázaním sa 

dokladom o zaočkovaní (neskôr covid pasom), lekárskym dokladom o prekonaní choroby 

COVID-19 alebo dokladom o negatívnom výsledku testu na koronavírus. Spomenuté 

skutočnosti ovplyvnili výsledné dáta štatisticky sledovaných merných ukazovateľov 

a premenných, ktoré Mestská polícia Šurany pri svojej činnosti eviduje, zbiera a vyhodnocuje. 

Najvýraznejšie sa vplyv pandemických opatrení prejavil pri aktivitách prevencie kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti, kde boli výrazne obmedzené možnosti reálneho pôsobenia. 

 

1.2. Ohrozenie príslušníkov mestskej polície pandémiou. 

 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku sú príslušníci mestskej polície 

pravidelne oslovovaní inštitúciami alebo občanmi a privolávaní k špecifickému úkonu, ako je 

napríklad, aby preverili na zemi ležiace osoby. Títo občania bývajú často zranení, chorí, 

prípadne im hrozia iné komplikácie z dôvodu intoxikácie alkoholom, či inými návykovými 

látkami, alebo sú to osoby bez domova, u ktorých je hygiena na veľmi nízkej úrovni. Zasahujúci 

mestskí policajti im štandardne  poskytujú prvú pomoc, fyzicky im pomáhajú si sadnúť, či vstať. 

Osobám privolávajú lekára resp. s nimi rôzne manipulujú pri štandardných úkonoch. 

Opakovali sa situácie z minulého roka, kde boli príslušníci MsP ako policajti v prvej 

línii v kontrole verejného poriadku pri plnení si svojich úloh opakovane ohrozovaní nákazou 

COVID-19. Často sa opakovalo, že po niekoľkých minútach trvajúcej manipulácie s vyššie 

spomenutými osobami zasahujúcim mestským policajtom postihnuté osoby uviedli, že práve 

čakajú na výsledky testov na COVID-19, pretože sú z rôznych dôvodov podozriví na pozitivitu 

na COVID-19 alebo sú priamo na COVID-19 pozitívni. Hliadky MsP ani pri štandardnom 

výkone nemohli mať vedomosť o potenciálnej infekčnosti osôb, s ktorými vykonávali 

objasňovacie úkony alebo voči nim akokoľvek zasahovali, pretože často ani sami občania 

nevedeli či aktuálne sú alebo nie sú pozitívni, či infekční. Príslušníci mestskej polície boli takto 

priamo a nepredvídateľne ohrozovaní nákazou pri každodennom hliadkovaní. V prípade, že by  
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uvedené osoby boli pozitívne na COVID-19, museli by zasahujúci príslušníci MsP ísť do 

karantény a podrobiť sa PCR testom, čo sa však našťastie nepotvrdilo ani v jednom prípade.  

Aj v tomto roku boli hliadky MsP rovnako vystavené nákaze  pri strážení a dohliadaní 

karantény povinných osôb.   

Počas roka 2021 hliadky MsP vykonali celkom 586 kontrol týkajúcich sa dodržiavania 

opatrení ku COVID-19. Jednalo sa o kontrolu dodržiavania povinnej karantény (celkovo 24 

osôb), zákazu vychádzania, noseniu ochranných pomôcok (rúška, jednorazové rukavice), 

kontroly prevádzok a pod. Zistené nedostatky vyriešili hliadky na mieste. Jednalo sa väčšinou 

o nosenie ochranných pomôcok, ktoré si osoby po upozornení príslušníkmi nasadili a boli 

vyriešení napomenutím. 

 

      1.3. Interné protipandemické opatrenia. 

 

Mestská polícia nepodcenila opatrenia na minimalizáciu šírenia nákazy ani v roku 2021. 

Naďalej boli distribuované ochranné rúška, respirátory typu FFP2. K dispozícii boli ochranné 

rukavice, tvárové štíty. V spolupráci s MsÚ Šurany a mestskou lekárňou boli zabezpečené 

všetky dostupné pomôcky pre čo najbezpečnejší výkon služby. Priestory budovy MsP boli 

pravidelne čistené dostupnými dezinfekčnými prostriedkami. Hlavne dotykové plochy ako 

odkladacie priestory, kľučky a podobne.  Pravidelne sa vykonávali dezinfekcie služobných 

motorových vozidiel.  

Aj vďaka týmto opatreniam i vďaka osobnej zodpovednosti všetkých príslušníkov 

mestskej polície, ktorí nepodceňovali nebezpečenstvo šírenia nákazy choroby COVID-19, bola 

personálna situácia príslušníkov mestskej polície na dostatočnej úrovni a nedosiahla kritickú 

úroveň. Mestská polícia plnila úlohy na požadovanej úrovni. 

 

 

2. Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2021. 

 

Činnosť MsP Šurany v roku 2021 je vyhodnotená v zmysle vyhlášky MV SR č. 

532/2003 ust. § 2 ods.3, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a je záväzná pre všetky obecné a mestské 

polície na území SR. 

V štatistickom vyhodnotení sú uvedené prehľady, ktoré sa v predmetnej vyhláške 

uvádzajú iba v opisnej časti. 

 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 
1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície          7 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície          7   

2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície           0 

3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície           0 

4 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 

úmyselného trestného činu 
         0 

5 

Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti podľa §25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov 

         7  
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II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

 

 
Rok 2020 2021 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 0 

 

 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

 
Rok 2020 2021 

1 Počet vykonaných zákrokov a preverených oznámení 434 309 

2 Počet prípadov použitia zbrane 1 0 

2a Z toho neoprávnených 0 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 1 0 

3a Z toho neoprávnených 0 0 

4 

Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 

(počet/z toho technických prostriedkov na zabránenie odjazdu 

vozidla - papuča)  

2/0 0 

4a Z toho neoprávnených  0 0 

5 
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej 

zákrok smeroval 
0 0 

6 

Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti 

ktorej zákrok smeroval 

(do 24 hodín) 

0 0 

7 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu 

nezúčastnenej osoby 
0 0 

8 

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu 

nezúčastnenej osoby 

(do 24 hodín) 

0 0 

9 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu 

škody na majetku  
0 0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 0 

10 

Počet útokov na príslušníkov obecnej polície 

(pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s ich 

plnením) 

0 0 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 0 

 

 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

 
Rok 2020 2021 

1 
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom 

príslušníka obecnej polície 
     1 0 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície      2 6 

3 Počet osôb predvedených na útvary policajného zboru 1 0 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie  1 0 

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 0 

6 
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené 

pátranie 
0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov) za rok 2021 riešené spisovo alebo v blokovom konaní. 

 

 

 

    §47-48 §49 §50 §22 

§22- 

z toho 

plat. park. 

v centre 

VZN -

ostatné, iné 

priestupky 

Spolu 

2021 

1 
Celkový počet zistených 

a oznámených priestupkov  
12 3 0 622         83 6     643 

2 
Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
Celkový počet odložených 

priestupkov 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému orgánu 
0 0 0 2 0 0 2 

5 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
12 3 0 620 83 6 641 

Výška finančnej hotovosti (€) 310 50 0 10470 1080 100 10930 

 

 
V roku 2021 bolo 784 priestupkov vyriešených v zmysle zákona o priestupkoch napomenutím. 

 

 

VI . Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov) za rok 2020 riešené spisovo alebo v blokovom konaní. 

 

 

 

    §47-48 §49 §50 §22 
§22- plat. 

parkovanie 

VZN-

ostatné, iné 

priestupky 

Spolu 

2019 

1 
Celkový počet zistených 

a oznámených priestupkov  
8 0 0 247         118 1     374 

2 
Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
Celkový počet odložených 

priestupkov 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému orgánu 
0 0 0 0 0 0 0 

5 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
8 0 0 247 118 1 374 

Výška finančnej hotovosti (€) 220 0 0 3130 1230 10 4590 

 

 

V roku 2020 bolo 519 priestupkov vyriešených v zmysle zákona o priestupkoch napomenutím. 
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3. Vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2021 - opisná časť. 

 

 V roku 2021 príslušníci MsP riešili celkovo 1427 priestupkov. Z toho väčšia časť boli 

dopravné priestupky. Dôvodom boli hlavne: 

 

 platené úseky komunikácii, 

 prehustenosť dopravy na území mesta a to hlavne v centre mesta, na sídliskách, 

v okolí stanice ŽSR a OD ( Tesco, Lidl a Tempo ), okolie mestskej polikliniky, 

autobusovej stanice a pod., 

 pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest na území mesta, 

 využívanie aj iných miest na parkovanie ako sú na to určené (parkovanie na 

verejnej zeleni, chodníkoch a pod.), 

 výstavba okružnej križovatky pri VÚB banke. 

 

MsP v Šuranoch plní základné úlohy pri objasňovaní priestupkov a to je obstarávanie 

podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či: 

 sa skutok stal a je priestupkom, 

 tento skutok spáchala podozrivá osoba, 

 sa uloží sankcia za priestupok, 

 uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu. 

 

V roku 2021 príslušníci MsP preverili celkovo 309 rôznych oznámení (pohyb podozrivých osôb 

a mot. vozidiel, čierne skládky, zlé parkovanie, rodinné a susedské nezhody a pod.). 

 

V roku 2021 príslušníci MsP vykonali 2654 administratívnych úkonov ( lustrácie mot. vozidiel, 

spracovanie spisov, predvolávanie priestupcov, podozrivých, svedkov a pod.). 

 

V roku 2021 príslušníci MsP na území mesta spolupracovali celkovo v 460 prípadoch s inými 

organizáciami ako sú príslušníci PZ (OO PZ, kriminálna polícia, železničná polícia, dopravná   

polícia a  pod.  –  zabezpečenie miesta činu, dopravnej nehody, preverenie oznámenia a pod.), 

orgánmi mesta (asistencie úradníkom pri výkone ich pracovných povinností –  ochrana života 

a zdravia, spolupráca s pracovníkmi MsPS a MsBP a pod.) a inými organizáciami na území 

mesta (pomoc pracovníkom vodární,  elektrární, plynární a pod.). 

 

V roku 2021 príslušníci MsP poskytli rôznu pomoc vodičom, občanom a návštevníkom mesta 

celkovo v 180 prípadoch. 

 

MsP Šurany v roku 2021 celkovo objasnila 643 priestupkov z celkového počtu 643 

písomne spracovaných priestupkov. Miera objasnenosti priestupkov je ovplyvnená okrem 

iných ukazovateľov taktiež lehotou, počas ktorej je možné priestupok objasniť. V súčasnej 

dobe je stanovená zákonom o priestupkoch na dva roky. MsP Šurany rieši známe priestupky na 

úseku majetku v spolupráci s OO PZ Šurany a Železničnej polície Nové Zámky (ďalej len ŽP 

Nové Zámky).  
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Za sledované obdobie bolo vyhotovených približne 1200 dôkazných materiálov formou 

digitálnej fotodokumentácie. Tieto boli následne na MsP spracované a premenované do 

formátu umožňujúceho ich ďalšie archivovanie a využitie v procese objasňovania. 

Príslušníci MsP odovzdali majiteľom 28 vecí a predmetov (peňaženky, doklady, kľúče, 

bicykle, mobilné telefóny a pod.). 

 

Na základe žiadostí príslušných orgánov súdu, polície, prokuratúry, exekútorských 

úradov, MsÚ Šurany a Národného bezpečnostného úradu bolo doručených 159 písomností 

a vypracovaných 12 správ o povesti na dané osoby. Ďalej bolo spracovaných 11 žiadostí 

o poskytnutie výstupu z mestského kamerového systému mesta Šurany pre potreby OO PZ 

Šurany, OKP Nové Zámky, ŽP Nové Zámky a ODI Nové Zámky pre potreby objasňovania 

trestných činov, priestupkov a dopravných nehôd. 

 

 

3.1. Oblasť verejného poriadku. 
 

Mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta aktívne pripravuje a realizuje opatrenia na 

zabezpečenie verejného poriadku a pokojného stavu obyvateľstva. Presne stanovenou 

organizáciou výkonu služby operatívne reaguje na vzniknuté situácie na území mesta, sociálno-

demografické zloženie obyvateľstva a študujúcu mládež. Výkon služby je plánovaný 

a orientovaný do miest častého páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. Tieto 

miesta sú známe nielen na základe vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, požiadaviek 

a podnetov primátora mesta, ale aj z kontrolnej činnosti poslancov mestského zastupiteľstva 

a samotných občanov mesta, ktorí sa pravidelne angažujú v oblasti ochrany verejného 

poriadku. 

Aj v kalendárnom roku 2021 bola pozornosť zameraná na kontrolu dodržiavania 

opatrení v spojitosti s ochorením na COVID-19. Výkon služby bol plánovaný a orientovaný do 

miest s predpokladaným vyšším alebo frekventovanejším kriminogénnym faktorom, kde 

prichádzalo k častejšiemu páchaniu priestupkov, správnych deliktov a inej protispoločenskej 

činnosti. Tieto miesta sú známe nielen na základe vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, 

požiadaviek a podnetov primátora mesta, ale aj z kontrolnej činnosti poslancov mestského 

zastupiteľstva, členov výborov mestských častí a samotných občanov mesta, ktorí sa pravidelne 

angažujú v oblasti ochrany verejného poriadku.  

Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku boli v najvýraznejšej miere 

zastúpené priestupky požívania alkoholu na zakázaných miestach (porušenie VZN č. 3/2013 o 

obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach), znečisťovanie verejného priestranstva, nerešpektovanie zákazu fajčenia 

na zastávkach MHD a rušenie nočného pokoja. 

V kalendárnom roku 2021 bola v oblasti verejného poriadku naďalej venovaná 

pozornosť zameraná hlavne na oblasť Mestskej polikliniky Šurany a jej blízkeho okolia, 

autobusová stanica na ul. Školskej (ďalej len AS) a stanica ŽSR hlavne pre schádzanie 

sa závadových osôb z radov bezdomovcov, ktorí na miestach konzumujú lacný alkohol, pričom 

znečisťujú verejné priestranstvo v uvedenej lokalite ohorkami cigariet, plastovými fľašami 

a pod. Zistené priestupky boli riešené hliadkami MsP na mieste v blokovom konaní, ale 

zväčša v zmysle zákona o priestupkoch napomenutím (jedná sa o osoby bez práce, bydliska 

a finančných prostriedkov – vymožiteľnosť pokuty je nulová). V roku 2021 bolo celkovo 

riešených 66 priestupkov v oblasti verejného poriadku. Z toho bolo 12 priestupkov riešených 

v blokovom konaní. 
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V sledovanom období bola vykonávaná dokumentácia vrakov a dlhodobo 

nepojazdných vozidiel, pričom väčšina zistených a upozornených majiteľov svoje vozidlá do 

14 dní po upozornení z verejného priestranstva odstráni. Ako jedno z najefektívnejších riešení 

je odtiahnutie vozidla z verejného priestranstva správcom komunikácie. To však naráža na 

bariéru doposiaľ neurčeného parkoviska pre vraky a dlhodobo nepojazdné vozidlá, ktoré určuje  

Okresný úrad životného prostredia Nové Zámky. Mesto Šurany v spolupráci s Mestskou 

políciou Šurany na konci roka 2019 uzatvorilo zmluvu s firmou AUTOVRAKOVISKO 

Bernolákovo. Po dotiahnutí všetkých administratívnych úkonov začala spolupráca medzi 

mestom Šurany a uvedenou firmou od 1.1.2020. Príslušníci MsP sa snažili vo svojich 

služobných rajónoch každodenne upozorňovať a vyzývať majiteľov vrakov a dlhodobo 

stojacích nepojazdných vozidiel na ich odstránenie z verejného priestranstva, čo sa darilo 

čiastočne, nakoľko väčšinu týchto vozidiel vlastnia osoby z rómskej komunity, ktoré často 

uvedené vozidlá účelovo preparkovávajú resp. vozidlá na čas z mesta odvezú a po uplynutí 2-

3 mesiacov vozidlá znovu zaparkujú na území mesta. Týmto svojím konaním sa snažia 

využívať rôzne medzery v legislatíve. Príslušníci MsP v roku 2021 spracovali 21 písomných 

podkladov na odtiahnutie majiteľov vrakov a dlhodobo stojacích nepojazdných vozidiel, 

pričom MsÚ spracoval výzvy na odstránenie vozidiel, ktoré následne príslušníci MsP doručili 

majiteľom vozidiel. Po doručení výzvy majiteľom vozidiel boli vozidlá v zákonnej lehote 

z verejného priestranstva odstránené. MsP v spolupráci s MsÚ Šurany a firmou 

AUTOVRAKOVISKO odtiahli 2 motorové vozidlá (vraky). 

 

MsP pokračovala v kontrolnej činnosti majiteľov psov (kontrola dodržiavania zákona č. 

282/2002 Z.z. a VZN č. 2/2013 o držaní psov), so zameraním na prihlasovanie psov do 

evidencie mesta, kontrolu spôsobu venčenia a odstraňovania exkrementov z verejných 

priestranstiev. Za rok 2021 bolo vykonaných celkovo 223 takýchto kontrol. Zistené nedostatky 

boli majiteľmi psov odstránené na mieste a majitelia psov boli riešení v zmysle zákona  

napomenutím.  Dokazovanie spáchania týchto priestupkov je náročné, nakoľko keď majitelia 

psov spozorujú hliadku MsP, tak uvedený zákon resp. VZN neporušujú a pri venčení dodržujú 

zákon. Inak to je keď sa v miestach, kde venčia svojich psov, nenachádza hliadka MsP. MsP na 

odhaľovanie takýchto priestupkov využívala aj kamerový systém mesta.  

V sledovanom období bolo na útvar mestskej polície nahlásených 15 prípadov straty 

zvieraťa. Od občanov bolo prijatých 32 oznamov o nájdení zvieraťa alebo jeho voľnom pohybe 

na verejnom priestranstve. V týchto prípadoch sa hliadky priamo na mieste snažia zistiť ich 

majiteľov, prípadne zabezpečili odchyt týchto zvierat v spolupráci s OZ Zatúlané labky Šurany. 

Celkovo bolo odchytených 17 zvierat, ktoré boli buď vrátené majiteľovi alebo boli umiestnené 

OZ Zatúlané labky Šurany. 

 

Za rok 2021 MsP Šurany zabezpečovala verejný poriadok a dopravnú situáciu celkovo 

na 18 kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a iných akciách na území mesta, kde 

široká verejnosť vždy ocenila prítomnosť príslušníkov mestskej polície. Z toho bolo: 

 

  5-krát   spoločenské akcie 

  8-krát   kultúrne akcie 

  3-krát   športové akcie 

  1-krát   cirkevná akcia 

  1-krát   iná akcia 
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V každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná na odhaľovanie nedostatkov 

a porúch na majetku a zariadení mesta ako napr. chýbajúce alebo poškodené dopravné 

značenie, vysoký trávnatý porast, potreba opílenia drevín, výtlky na komunikáciách, poškodené 

chodníky, dlažby, schody, prvky drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené 

stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie a pod. Zistených 

a nahlásených bolo 59 nedostatkov. V zimnom období sa denne monitoroval stav zjazdnosti 

a schodnosti mestských komunikácií a chodníkov. Následne boli zistené nedostatky oznámené 

správcovi komunikácii. 

 

Počas roka 2021 bol pravidelne monitorovaný stav toku riek Nitra a ramena Nitry ako 

prevencia pred povodňami.  

 

Tabuľka – počet zistených nedostatkov a orgán kompetentný na ich doriešenie 

 

Počet zistených nedostatkov Kompetentný orgán na doriešenie 

22 MsPS Šurany 

 5 ZsVaK 

 4 OSC 

28 Iné organizácie 

 

 

 Za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 bolo okrem každodenných kontrol v okolí 

pohostinských zariadení vykonaných ďalších 102 kontrol pohostinstiev zameraných prednostne 

na dodržiavanie (VZN mesta Šurany č. 5/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Šurany). Kontroly boli zamerané aj na dodržiavanie opatrení 

ku COVID-19. Počas vykonaných kontrol neboli zistené porušenia ustanovení vyššie 

uvedeného VZN ani opatrení ku COVID-19. 

MsP Šurany vykonávala v roku 2021 kontroly na autobusových staniciach na území 

mesta a stanici ŽSR zamerané na dodržiavanie zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 

Celkovo bolo počas roka 2021 vykonaných 107 kontrol. Zistené priestupky boli hliadkami MsP 

riešené v zmysle zákona napomenutím. 

 

Z ďalšej činnosti je potrebné spomenúť najmä: 

 

Vykonané kontroly objektov a areálov na území mesta, do ktorých bola zahrnutá aj kontrola 

výkonu rybárskeho práva v celkovom počte 2 228 kontrol. Prehľad kontrol je uvedený 

v tabuľke: 

 

Počet kontrol Objekty na území mesta Šurany 

593 Základné, stredné a materské školy 

467 Budovy mesta 

392 Cintoríny 

354 Športové areály 

320 Areál TONA a výkon rybárskeho práva 

102 Iné objekty 
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Ďalej: 

- spolupráca s pracovníkmi mestských organizácií MsBP, MsPS, MsPk, MsKS, 

Domovom Jesienka a oddeleniami MsÚ  Šurany (asistencie),  

- zabezpečovanie priestranstva pre zamestnancov MsPS pri opilovaní stromov 

a kríkov, 

- doručovanie poštových zásielok pre potreby MsÚ Šurany, 

- riadenie dopravy počas dopravných nehôd na území mesta,  

- s príslušníkmi Policajného zboru vykonávané preventívno-bezpečnostné akcie 

realizované na území mesta, 

- rôzna pomoc občanom a návštevníkom mesta, 

- rôzna pomoc vodičom, 

- spracovanie administratívy pre potreby MsP, MsÚ, orgány PZ SR, súdov, 

exekútorských úradov a pod. 

- hliadkovanie na križovatke pri VÚB banke – 60 hodín, 

- kontrola plateného parkovania, asistencia pri výmene pokladničiek a pri vykonávaní 

údržby parkovacích automatov, 

- asistencie záchranným zložkám – ochrana osádok sanitiek pri ošetrovaní 

podnapitých a agresívnych osôb a pod., asistencie hasičom pri žiadosti občanov 

o otvorenie bytu, spolupôsobenie pri zabezpečení miesta počas odstraňovania 

spadnutých konárov, stromov resp. následkov dopravných nehôd.  

 

3.2. Oblasť dopravy. 

 

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci mestskej polície zistili 

1346 priestupkov. Priestupky v doprave tvorili tak, ako v predchádzajúcich rokoch 

najfrekventovanejšiu kategóriu zistených priestupkov. Za dopravné priestupky bolo uložených 

620 pokút v celkovej výške 10.470,-EUR. Na Dopravný inšpektorát OR PZ Nové Zámky boli 

odstúpené 2 priestupky.  

Najčastejšími priestupkami v tejto oblasti bolo nerešpektovanie dopravného značenia 

„Platené parkovanie“, „Zákaz zastavenia“, „Zákaz státia“, „Státie na chodníku“ a „Státie na 

verejnej zeleni“. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu 

neprítomnosti vodiča nebol v sledovanom období použitý. V rámci dohľadu pri rešpektovaní 

dopravného značenia označujúceho vyhradené miesta pre osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím bolo zistených a riešených 15 prípadov. 

 Z uvedenej štatistiky je zrejmé, že aj naďalej pretrváva vysoký podiel priestupkov 

v oblasti dopravy. Dôvodom je najmä pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest, 

nerešpektovanie dopravných predpisov, zriadenie platených úsekov komunikácií a následné 

nezaplatenie poplatku za parkovanie, z pohodlnosti občanov, ktorí odmietajú svoje vozidlo 

zaparkovať na vzdialenejšom parkovisku, ale taktiež aj z dôvodu častých podnetov občanov 

poukazujúcich na nesprávne parkovanie. Deficit parkovacích miest je zrejmý najmä na 

miestach s intenzívnou zástavbou (sídlisko MDŽ, sídlisko na ul. Mlynská - Školská, M. 

Kokošovej - Nábrežie, ul. Tyršova a Komenského, okolie Mestskej polikliniky Šurany a stanice 

ŽSR) a je zhoršovaný stále zvyšujúcim sa stupňom motorizácie. Za značné riziko považujeme 

výstavbu nových objektov, prípadne rekonštrukciu už jestvujúcich budov a následnú zmenu 

v účele ich užívania, bez povinnosti vybudovania príslušného počtu parkovacích miest. Ďalším 

problémom, ktorý spôsobuje zníženie počtu parkovacích miest je státie služobných motorových 

vozidiel - hlavne dodávkových  na sídliskách.  
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 Z dlhodobého hľadiska je však nutné začať sa zaoberať zmenou organizácie parkovania 

resp. dopravy a vypracovaním novej parkovacej politiky, ktorá bude komplexne riešiť situáciu 

v meste Šurany. 

 

3.3. Platené parkovanie. 

 

V roku 2021 bolo zistených a následne riešených 102 dopravných priestupkov na úseku 

- platené parkovanie.  Z toho 83 bolo vyriešených v blokovom konaní v celkovej výške 1.080,-

EUR. 

 

V roku 2021 mesto vybralo na platenom parkovaní 39.285,70,- EUR z tržieb 

v parkovacích automatoch (zdroj pokladňa MsÚ) a 3.576,- EUR na parkovacích 

kartách. Z toho bolo vybraných 8.238,- EUR na odstavných plochách v areáli Tona. 

 

Celkový výber parkovného na území mesta Šurany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri riešení priestupkov v tejto oblasti sa príslušníci mestskej polície snažia v prvom rade 

pôsobiť preventívne a vodičom poskytujú relevantné informácie o možnosti zaplatenia 

poplatku za parkovanie nielen formou konkrétnej platby v daný deň a hodinu, ale hlavne 

o možnosti zakúpenia si celoročných parkovacích kariet. 

 

4. Rizikové lokality a problémové skupiny osôb 

 

 V oblasti verejného poriadku medzi rizikové lokality z pohľadu mestskej polície 

naďalej zostávajú miesta, kde sa schádzajú mladí ľudia z dôvodov vyhľadávania nočnej 

zábavy. Skupinky migrujúcich zabávajúcich sa ľudí, hlučnosť a zvýšená premávka motorových 

vozidiel v nočných hodinách v predmetných lokalitách vyvolávajú nespokojnosť trvalo 

žijúceho obyvateľstva. Vnímajú túto skutočnosť ako zníženie kvality života a komfortu 

bývania. Mestská polícia v týchto lokalitách vykonáva častejšie kontroly a zasahuje proti 

narušeniam verejného poriadku, znečisťovaniu verejného priestranstva, výtržnostiam 

a prejavom vedúcim k rušeniu nočného kľudu obyvateľov. Za účelom minimalizovania týchto 

nežiaducich problémov pokračujeme v úzkej spolupráci s OO PZ Šurany. Taktiež na základe 

vlastných analýz sú vytypované rizikové miesta, ktoré sú prioritne monitorované mestským 

kamerovým systémom. 

V kalendárnom roku 2021 bola pozornosť príslušníkov mestskej polície zameraná 

na riešenie problematiky bezdomovcov. Z lokalít, kde bolo potrebné najčastejšie v tejto oblasti 

reagovať, možno spomenúť miesta v blízkosti obchodných domov a mestskej polikliniky, kde  

 2020 2021 

Príjem z park. automatov  33.665,60,-EUR 39.285,70,-EUR 

Počet blokových pokút za 

platené parkovanie 
1.230,-EUR 1.080,-EUR 

Zakúpené parkovacie 

karty – parkovanie 

v centre mesta 

4.125,-EUR 3.576,-EUR 

Celkový príjem 39.020,60,-EUR 43.941,70,-EUR 
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dochádza k obťažovaniu obyvateľov a návštevníkov mesta. Veľakrát správanie bezdomovcov 

nie je možné zadefinovať ako priestupok. Sú to ľudia bez bydliska, nepracujúci, často bez 

dokladov totožnosti, nedisponujúci hmotným majetkom. V prípade zistenia priestupku, 

uloženie sankcie neprináša očakávanú nápravu. Z dôvodu nevymožiteľnosti uložených 

blokových pokút je nutné zrealizovať legislatívne zmeny, ktoré by umožňovali uplatniť inštitút 

verejnoprospešných prác. Skutočnosť, že ich zovňajšok a správanie v majoritnej časti 

obyvateľstva vzbudzuje odpor a pohoršenie, samo o sebe nedáva zákonný dôvod ich 

perzekuovať. Recidíva z ich strany vo verejnosti navodzuje dojem, že činnosť mestskej polície 

je nedostatočná. Treba mať na pamäti, že existencia bezdomovcov a obťažujúcim 

spôsobom žobrajúcich osôb s nízkym sociálnym statusom nie je produktom bezpečnostných 

zložiek, ale vyústením sociálnej situácie jednotlivca a schopnosťou štátu zachytiť túto skupinu  

občanov do sociálnej siete. Na zmiernenie obťažovania občanov bezdomovcami a žobrajúcimi 

osobami je možné využiť len inštitút organizácie výkonu služby v spomenutých lokalitách. 

Vzhľadom na často spomenutú situáciu v súvislosti s pandémiou vírusu SARS-CoV-2 boli 

v týchto lokalitách kontroly zamerané na dodržiavanie povinnosti prekrytia horných dýchacích 

ciest, bolo monitorované zoskupovanie, či zhromažďovanie osôb. 

 

 Hliadky mestskej polície opakovane zabezpečovali verejný poriadok a bezproblémový 

priebeh  na jednotlivých odberných testovacích miestach v rámci plošného i lokálneho 

testovania na vírus COVID-19 alebo v miestach, kde prebiehalo očkovanie proti vírusu 

COVID-19 (Discohala). 

 Vzhľadom na často spomenutú situáciu v súvislosti s pandémiou vírusu SARS-CoV-2 

boli v týchto lokalitách priebežne vykonávané kontroly zamerané na dodržiavanie povinnosti 

prekrytia horných dýchacích ciest, monitorované bolo zoskupovanie či zhromažďovanie sa 

osôb,  kontrola ďalších nariadení vlády ako napríklad kontrola zákazu vstupu na detské ihriská, 

kontrola uzatvorenia prevádzok a podobne.     

 

 

5. Skládky, vyberanie odpadu z kontajnerov a znečisťovanie verejného priestranstva. 

 

Mestská polícia zistila a riešila za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 15 prípadov 

založenia skládok respektíve znečistenia verejného priestranstva alebo uloženia 

veľkoobjemového odpadu k smetným nádobám. Bolo uložených 11 pokút v celkovej výške 

250,- EUR. Napomenutím boli vyriešené 4 priestupky. Všetky objasnené znečistenia páchatelia 

odstránili na vlastné náklady. Celkovo bolo na území mesta vykonaných 152 kontrol 

zameraných na zisťovanie zakladania čiernych skládok respektíve znečisťovania verejného 

priestranstva alebo ukladania veľkoobjemového odpadu k smetným nádobám. 

 Uvedené skládky respektíve znečistenia, boli zistené hlavne na sídliskách 

a v okrajových častiach mesta. Aj keď sa úplne nepodarilo zabrániť vytváraniu nelegálnych 

skládok, možno konštatovať, že vplyvom kontrolnej činnosti, vo výraznej miere už nebol odpad 

ponechávaný voľne na rôznych verejných miestach, alebo pri stojiskách kontajnerov. 

V priebehu kalendárneho roka 2021 boli zaznamenané a následne riešené osoby, ktoré 

sa zameriavali na výber separovaného odpadu z kontajnerov, ktorý sa následne snažili 

speňažiť. Táto činnosť sa výrazne znížila aj vďaka tomu, že mesto vybudovalo chránené 

stojiská pre kontajneri. 

Najčastejšie zloženie skládok bolo: nábytok, bytové jadrá, stavebná suť, kartóny, 

koberce, haluzina, rastlinný a komunálny odpad. 
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 Priebežnú kontrolnú činnosť vykonávame za účelom zamedzenia opätovného 

vytvorenia nelegálnych skládok hlavne:  

 

 v okolí rieky Nitra, 

 areál Tona, malá štrkáreň, Čierna voda,  

 chatová oblasť „Karolská tehelňa“ a chatová oblasť smerom na obec Úľany nad Žitavou 

 v okolí cintorína Balát a nový cintorín v lokalite Kostolný Sek,  

 lokalite Kopec, Nový svet a letisko Šurany, 

 lokalita Čiky, 

 okolie poľovníckych chát, 

 okolie cintorínov, 

 okolie bývalého smetiska, 

 okolie spojovacej cesty od bývalého Kovošrotu po cestu II/64 (N. Zámky – Nitra),  

 v mestskej časti „Argentína“ a v okolí stanice ŽSR, 

 v okrajových častiach mesta Šurany. 

 

Zistené nedostatky boli riešené v spolupráci s oddelením životného prostredia, 

výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku MsÚ Šurany.  

 

6.  Použitie donucovacích prostriedkov v roku 2021. 

 

V sledovanom období neboli použité donucovacie prostriedky v zmysle zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

 

 

7. Ostatná činnosť príslušníkov MsP. 

 

Počas roka 2021 MsP Šurany spolupracovala s PZ (súčinnosť) pri identifikácii 

páchateľov trestných činov a priestupkov, účasť na domových prehliadkach ako nezúčastnené 

osoby, pri odovzdávaní hľadaných a zadržaných osôb, spolupráca pri kontrolách narušených 

objektov, vyhotovení záznamov z kamerového systému mesta a fotodokumentácie, 

zabezpečenie miesta dopravných nehôd a trestných činov, spolupôsobenie pri zabezpečovaní 

verejného poriadku pri organizovaní rôznych akcií v meste Šurany, spolupráca pri objasňovaní 

trestných činov a priestupkov na území mesta Šurany a pod. 

 

Spolupráca:  OO PZ Šurany a ŽP Nové Zámky 131-krát, 

                     OKP Nové Zámky 39-krát, 

                     ODI Nové Zámky 27-krát, 

                     Iné MsP a OP  11-krát. 

 

Podľa štatistík OO PZ Šurany bolo v roku 2021 na území mesta spáchaných 23 trestných 

činov, z ktorých sa podarilo do konca roka 2021 objasniť 17. Podstatná časť trestných činov 

bola objasnená aj vďaka práci príslušníkov MsP a civilného zamestnanca MsP s kamerovým 

systémom mesta Šurany.  

MsP Šurany svojou činnosťou zistila viacero poznatkov k osobám páchateľov trestných 

činov, ktoré boli spáchané v iných obciach služobného obvodu OO PZ Šurany, či OR PZ Nové  
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Zámky. Na základe uvedených informácií sa podarilo  orgánom PZ objasniť 5 trestných činov 

na území okresu Nové Zámky.  

OO PZ Šurany v roku 2021 na území mesta spisovo riešilo celkovo 49 majetkových 

priestupkov. Z toho 34 priestupkov bolo aj vďaka práci príslušníkov MsP a civilného 

zamestnanca MsP s kamerovým systémom mesta Šurany objasnených.  

 Podľa štatistík ŽP Nové Zámky bolo na stanici ŽSR v Šuranoch v roku 2021 

spáchaných 5 trestných činov (krádeže vlámaním do kávomatov, poškodenie kávomatov, 

krádež bicykla). Z toho 4 trestné činy boli aj vďaka práci príslušníkov MsP a civilného 

zamestnanca MsP s kamerovým systémom mesta Šurany objasnené. Ďalej bolo na stanici ŽSR 

spáchaných 12 priestupkov (krádeže bicyklov, krádež peňaženky, fyzické napadnutie, krádež 

notebooku a mob. telefónu a nepovolený prechod cez koľajnice). Z toho bolo 10 priestupkov 

objasnených aj vďaka práci príslušníkov MsP a civilného zamestnanca MsP s kamerovým 

systémom mesta Šurany. 

  

 

Iné činnosti MsP počas roka 2021: 

 

- spolupráca so sociálnou kuratelou – kontroly v rodinách, 

- spolupráca s hasičmi a OO PZ Šurany pri otvorení bytu – úmrtie, 

- zabezpečenie miesta úmrtia do príchodu hliadky OO PZ Šurany, 

- spolupráca s nehodovým oddelením - riadenie dopravy pri dopravných nehodách. 

 

 

 

7.1. Mestský kamerový systém – MKS. 

 

Do 31.12.2021 bolo v meste Šurany zriadených 28 monitorovaných miest kamerovým 

systémom. 

           V roku 2021 bol kamerový systém mesta Šurany rozšírený o 7 kamier. 

Mestský kamerový systém obsluhujú 7 príslušníci MsP Šurany a 1 civilný zamestnanec 

MsP Šurany. V čase neprítomnosti príslušníkov MsP  sa záznamy nahrávajú a uchovávajú po 

zákonom stanovenú dobu.  

V roku 2021 bol prostredníctvom kamerového systému monitorovaný verejný poriadok 

počas konania rôznych spoločenských, kultúrnych a športových udalostí v meste.  

V roku 2021 bolo na základe žiadostí príslušníkov PZ SR vyhotovených 11 záznamov 

pre potreby objasňovania trestných činov, priestupkov a dopravných nehôd. 

V roku 2021 bolo pomocou mestského kamerového systému odhalených viacero 

priestupkov na úseku dopravy, majetku, verejného poriadku či občianskeho spolunažívania, 

ktoré boli riešené v kompetencii MsP Šurany, či v spolupráci s jednotlivými zložkami OR PZ 

Nové Zámky. 

Z uvedeného možno konštatovať, že mestský monitorovací kamerový systém, jeho 

rozširovanie a obnova má svoje opodstatnenie. 

V roku 2021 nebolo možné uchádzať sa o štátnu dotáciu, keďže Ministerstvo vnútra SR 

nezrealizovalo žiadnu verejnú výzvu na predloženie projektov pre žiadateľov dotácií 

z prostriedkov Rady vlády pre prevenciu kriminality SR. 

Rozšírenie kamerového systému mesta Šurany o 7 kamier realizovalo mesto Šurany 

z vlastných zdrojov. 
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7.2. Zoznam kamier. 
 

 

Kamera č. 1  : Otočná – OD Tempo 

Záber – Hasičská, Krížna, Bottova, Lúčna, MDŽ, parkovisko pred OD Tempo. 

 

Kamera č. 2 : Otočná - Lúčna 

Záber – Lúčna, MDŽ, Mostná, Krížna. 

 

Kamera č. 3 : Otočná - Kostol 

Záber – M. R. Štefánika, Ž. Bosniakovej, Námestie hrdinov. 

 

Kamera č. 4 : Otočná – Námestie hrdinov 

Záber – Námestie hrdinov, M. R. Štefánika, Jesenského, Komenského. 

 

Kamera č. 5 : Statická - Poliklinika 

Záber – park pred mestskou poliklinikou. 

 

Kamera č. 6 : Otočná – Poliklinika 

Záber – Mudrochova, M. Kokošovej,  Hviezdoslavova, Cintorínska, SNP, Nábrežie. 

 

Kamera č. 7 : Otočná – VÚB 1 

Záber – SNP, M. R. Štefánika, Hasičská. 

 

Kamera č. 8 : Statická – VÚB 2 

Záber –  M. R. Štefánika.  

 

Kamera č. 9 : Statická – Nový park 

Záber – Detské ihrisko žihadielko 

 

Kamera č. 10 : Otočná – Nový park 

Záber – Nový park, Cintorínska, parkovisko Tesco, Ž. Bosniakovej, Staničná, Slovenská, Priekopy 

 

Kamera č. 11 : Otočná – Stanica ŽSR 

Záber – Stanica ŽSR, Slovenská. 

 

Kamera č. 12 : Otočná – Áčko 

Záber – MDŽ, Hledíková, SNP, Bernolákova, Nábrežie, Mostná. 

 

Kamera č. 13 : Otočná – Vodáreň 

Záber – MDŽ, Krížna, Pri vodárni, Lúčna, Hasičská, parkovisko Tempo. 

 

Kamera č. 14 : Statická – Štadión - vchod 

Záber – Štadión ŠK Šurany - hlavný vchod. 

 

Kamera č. 15 : Statická – Štadión - areál 

Záber – Štadión ŠK Šurany – areál a tribúna. 

 

Kamera č. 16 : Statická – Tona  

Záber – Na vŕšku, Areál Tona a parkovisko. 

 

Kamera č. 17 : Statická – Tona  

Záber – Areál Tona a parkovisko. 

 

Kamera č. 18 : Statická – Lúčna 

Záber – Lúčna, MDŽ. 

 



-17- 
 

Kamera č. 19 : Statická – OD Lidl 

Záber – Školská, pamätník SNP, Nitrianska, parkovisko pred OD Lidl. 

 

Kamera č. 20 : Statická – Kruhový objazd 

Záber – Školská, Hviezdoslavova, Cintorínska, kruhový objazd  OD Tesco, parkovisko pred OD Tesco. 

 

Kamera č. 21 : Statická – AS Školská 

Záber – Školská AS, Nitrianska, Štúrova, pamätník SNP. 

 

Kamera č. 22 : Statická – Kostol 

Záber – priestor pred kostolom a defibrilátor. 

 

Kamera č. 23 : Statická – Kostol 

Záber – kamera v defibrilátore. 

 

Kamera č. 24 : Statická – Budova MsP 

Záber – Námestie hrdinov – vchod do dvora MsÚ. 

 

Kamera č. 25 : Statická – Budova MsP 

Záber – vchod do budovy MsP a parkovisko pred MsP. 

 

Kamera č. 26 : Statická – Budova MsP 

Záber – Dvor MsÚ. 

 

Kamera č. 27 : Statická – Budova MsP 

Záber – Námestie hrdinov pred budovou MsÚ a MsP. 

 

Kamera č. 28 : Statická – Budova MsP 

Záber – Námestie hrdinov – Šurianka, Spoločenský dom, križovatka Námestie hrdinov, Komenského, Malá a 

Chalúpkova. 

 

 

 

7.3. Vzdelávanie príslušníkov obecných a mestských polícií. 

 

V roku 2021 príslušníci MsP absolvovali preškolenie z objektívnej zodpovednosti 

v Nových Zámkoch v KD – školiteľ KR PZ Nitra a preškolenie príslušníkov MsP v školiacom 

stredisku MsP Nitra – zákon o priestupkoch č. 372/90 Zb., zákon o cestnej premávke č. 8/2009 

Z. z. a zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb.. 

 

V roku 2021 sme absolvovali:  

 

1. Strelecká príprava – nácvik praktickej, mierenej a pudovej streľby po fyzickej záťaži, 

s prebíjaním i bez prebíjania streliva – strelnica v N. Zámkoch – areál Priemstav. 

 

8. Spolupráca s občanmi a prevencia kriminality v roku 2021. 

 

Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže zahŕňa predovšetkým aktivity 

v oblastiach prevencie násilia, šikanovania, záškoláctva, kriminality, obchodovania s ľuďmi, 

vandalizmu a iných foriem násilného správania, xenofóbie, rasizmu, intolerancie 

a antisemitizmu, drogových závislostí (vrátanie alkoholu a fajčenia), a patologického hráčstva, 

diváckeho násilia, sexuálneho zneužívania detí, syndrómu týraných a zneužívaných detí. 
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8.1. Prevencia a protipandemické opatrenia. 

  

Napriek rozhodnutiu vlády SR vyhlásením núdzového stavu do 14. mája 2021 a neskôr 

od 25. novembra 2021 a tiež napriek neustále platným preventívnym protipandemickým 

opatreniam v základných a stredných školách, v domovoch a kluboch dôchodcov, mestská 

polícia zrealizovala určité preventívne aktivity, nie však v takom objeme, ako v rokoch pred 

vypuknutím pandémie koronavírusu. 

Z pohľadu mestskej polície a realizácie aktivít prevencie kriminality boli tieto opatrenia 

zjavné predovšetkým v oblasti školstva, kde vyučovanie na základných školách a stredných 

školách vo veľkej miere prebiehalo v distančnej forme, najčastejšie však pre druhý stupeň 

základných škôl a všetky ročníky stredných škôl, čo je najpočetnejšia cieľová skupina pre 

mestskú políciu a jej preventívny program. Rovnako nebolo možné navštevovať ďalšiu cieľovú 

skupinu a to seniorov v ich centrách. 

 

8.2. Preventívne aktivity. 

 

Preventívne aktivity Mestskej polície v Šuranoch na úseku prevencie kriminality v roku 

2021 sú pokračovaním aktivít realizovaných v predchádzajúcom období. Tieto aktivity boli 

realizované najmä formou interaktívnych prednášok, rád, besied, stretnutí a poradenstva: 

- zvýšiť dôveru detí, mládeže a verejnosti voči polícii, 

- naučiť ich hľadať alternatívne a súčasne atraktívne riešenia pre ich problémy, 

- vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť 

na psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus, zmenšiť 

konzumentskú komunitu a dopyt po drogách, 

- zvýšiť informovanosť detí a starších občanov o hrozbe konkrétneho a potencionálneho 

násilia či nebezpečenstva, 

- zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku, 

- zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných, či už na ulici, doma alebo  

      iných miestach, pri rôznych aktivitách, 

- ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich 

život, zdravie alebo majetok, 

- upozorniť na nastávajúcu trestno-právnu zodpovednosť mládeže a z toho vyplývajúce 

skutočnosti, 

- dopravná výchova na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života. 

 

8.2. Realizované aktivity. 

 

V roku 2021 boli v materských, základných, stredných školách a pre seniorov 

zorganizované  prednášky na témy: 

- bezpečne doma a na ulici, 

- prevencia v doprave, 

- prevencia drogových závislostí, 

- prevencia šikanovania, 

- kyberšikana, počítačová kriminalita, 

- obchodovanie s ľuďmi, 

- bezpečný kontakt so psom, 

- ako sa nenechať oklamať podvodníkmi, 

- rasizmus a xenofóbia. 
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Počas pracovných dní sa vykonáva dohľad nad bezpečným príchodom do školy hliadkami 

MsP hliadkovaním na križovatke pri VÚB banke na ul. SNP. Pravidelne sa monitoruje okolie 

škôl ako prevencia pred záškoláctvom. 

V oblasti dopravy sa zakladali za stierače motorových vozidiel rôzne upozornenia a výzvy 

vo forme letákov, ktoré sa týkajú úpravy na cestách a parkoviskách, rôzne výkopové práce pri 

opravách vodárenských a plynárenských potrubí, kanalizácie, opilovanie a vypilovanie 

stromov a pod.  

 

9. Materiálno technické zabezpečenie, vzdelávanie a informovanosť verejnosti. 

 

9.1. Vozový park.  

 

MsP Šurany v roku 2021 disponovala 2 motorovými vozidlami zn. Š-Karoq a zn. Š-

Fábia. 

Počas roka 2021 využívala 2 ks technického zariadenia na zabránenie odjazdu vozidla  

(papuča). 

 

9.2. Rádiostanice. 

 

 MsP Šurany v roku 2021 využívala 4 ks rádiostaníc zn. Motorola. 3 ks prenosné 

rádiostanice a 1 ks neprenosná. V roku 2021 boli do prenosných rádiostaníc zakúpené nové 

zdroje. 

 

9.3. Výzbroj príslušníkov MsP. 

 

 Príslušníci MsP Šurany v zmysle zákona o obecnej polícii vo výkone služby používajú 

krátke guľové zbrane, ktorých držiteľom je mesto Šurany. 5 ks typ ČZ 75 a 2 ks ČZ 85 + 

zásobníky na 15 ks streliva. 

 

9.4. Pult centralizovanej ochrany a chránená dielňa. 

 

MsP Šurany nedisponuje pultom centralizovanej ochrany, nakoľko na prevádzku pultu 

treba nepretržitú 24 hodinovú prevádzku na MsP, čo sa pri 7 príslušníkoch MsP nedá dosiahnuť. 

Taktiež je potrebné uviesť, že na bezchybný chod pultu je potrebné mať k dispozícii 24 hodín 

denne 2 hliadky MsP. 

MsP Šurany má záujem v budúcnosti zrealizovať chránenú dielňu k Mestskému 

kamerovému systému mesta Šurany, avšak všetky aktivity k zriadeniu chránenej dielne boli 

v roku 2021 zo strany štátu pozastavené.  

 

9.5. Internetová stránka.     

 

 MsP Šurany má zriadenú a priebežne dopĺňanú internetovú stránku www.mpsurany.sk, 

ktorá slúži na informovanie širokej verejnosti o rôznych udalostiach, aktuálnych 

upozorneniach, výzvach a podobne. 
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10. Riadenie a kontrolná činnosť. 

 

Zo strany riadiacich príslušníkov MsP boli za účelom kvalitného plnenia predmetných 

úloh vykonané kontroly výkonu služby vo všetkých pracovných zmenách. Kontrolná činnosť 

bola orientovaná na plnenie zadaných úloh, prítomnosť hliadok na zverených úsekoch, 

ustrojenie hliadok a kontrola výkonu služby a komunikácie s občanmi. Zistené nedostatky 

menšieho charakteru sa týkali skôr reálneho usmernenia výkonu služby a použitia ochranných 

pomôcok, správnosť vypisovania pokutových blokov, údajov do správ zo služby, dodržiavanie 

smerníc mestskej polície a správnej kvalifikácie priestupku. Neboli zistené závažné porušenia 

zo strany príslušníkov MsP.  

 

11. Plnenie hlavných úloh za rok 2021. 

 

 pokračovanie budovania kamerového systému – zrealizované rozšírenie kamerového 

systému mesta, 

 budovanie nových priestorov pre MsP Šurany  – od 1. augusta 2021 sídli MsP Šurany 

v novej budove na adrese Námestie hrdinov č. 2, 

 zriadenie chránenej dielne – nesplnené – pozastavené činnosti zo strany štátnych 

organizácií. 

 

 

12. Hlavné úlohy na rok 2022. 

 

 V roku 2022 sa zameriame na nasledovné hlavné úlohy: 

 

 pokračovanie v budovaní kamerového systému,  

 skvalitnenie práce s internetovou stránkou MsP, 

 zriadiť chránenú dielňu. 

 

13. Záver. 

 

 Mestská polícia v Šuranoch ako poriadkový útvar mesta v roku 2021 zabezpečovala 

úlohy vymedzené zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

a smerovala tak k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov aj samotného mesta Šurany, 

ako aj iných občanov (návštevníkov) nachádzajúcich sa v katastrálnom území nášho mesta. 

 Naďalej môžeme objektívne skonštatovať dobrú a efektívnu spoluprácu s príslušnými 

útvarmi PZ SR pri realizácii oprávnení, pri zabezpečovaní verejného poriadku a na úseku 

dopravy. 

 MsP Šurany je pripravená a nastavená postupne iniciatívne zefektívňovať svoj výkon 

po kvalitatívnej i kvantitatívnej  stránke.  

 

V Šuranoch 18.3.2022 

 

 

 

                                                                                     Richard Kostolný, v.r. 

                                                                                      náčelník MsP Šurany 


