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1) Dôvodová správa 
 

Správa o činnosti MsP Stará Turá sa  predkladá každoročne na MsZ  z dôvodu 

informovanosti poslancov, ale i verejnosti o aktivitách a výsledkoch, ktoré uskutočnila MsP 

vždy za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

 

 

 

    

 

2) Návrh uznesenia 
                                                

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti MsP Stará 

Turá za rok 2020. 
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Informatívna správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2020   

 
 

 Mestská polícia ( ďalej len „MsP“ ) Stará Turá plnila v roku 2020 úlohy vyplývajúce 

zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, úlohy dané Mestským zastupiteľstvom v Starej 

Turej  v rámci svojich právomocí a to  počas 12 hodinových nočných a denných zmien 

v nepretržitej 24 hodinovej službe. Mestská polícia svojím zadelením v štruktúre mestských 

organizácií nespadá pod Mestský úrad, hoci je s ním úzko spojená. Tvorí samostatnú 

organizačnú zložku mesta. 

 

Tento rok bol pre prácu MsP výnimočný a neštandardný, kvôli opatreniam  na zabránenie 

šírenia koronavírusu COVID - 19. Hliadky MsP denne vykonávali kontroly dodržiavania 

opatrení v meste a jeho katastri  a museli svoju činnosť prispôsobiť opatreniam vydávanými 

Úradom verejného zdravotníctva SR. Zloženie hliadok sa muselo prispôsobovať vydanými 

opatreniami, ako aj aktuálnym okolnostiam. V priebehu roka sa tak stávalo, že i tak nízky 

počet príslušníkov MsP v službe často krát musel byť ešte redukovaný  kvôli karanténnym 

opatreniam.  

 

 Napriek týmto opatreniam, ako i po iné roky, tak i v roku 2020 činnosť MsP  smerovala 

predovšetkým k ochrane pred vandalizmom, porušovaním verejného poriadku,  

znečisťovaním verejných priestranstiev, poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, 

verejnej zelene, riešením problémov v statickej doprave, a tak snaha MsP smerovala k 

efektívnejšiemu riešeniu problémov predovšetkým prítomnosťou príslušníkov MsP 

v lokalitách a miestach s výskytom týchto nežiadúcich javov.  

 

MsP vzhľadom k tomu že má nepretržitú prevádzku, tak slúži i ako Ohlasovňa požiarov. 

Príslušníci MsP v prípade potreby volajú veliteľa DHZM a ak treba, i ďalších dobrovoľných 

hasičov na zásah. 

 

Keďže jednou zo základných úloh príslušníkov mestskej polície je i ochrana života 

a zdravia, MsP Stará Turá je zapojená  do siete pracovísk s automatickým externým 

defibrilátorom - AED a je už i evidovaná na mape miest s AED, ktorú majú k dispozícii 

záchranné zložky. Tento prístroj v rámci poskytovania prvej pomoci podstatne zvyšuje šancu 

na oživenie človeka s náhlym zlyhaním srdca a v roku 2020 tento prístroj hliadka použila 4x 

v praxi. 

 

 

Svoje aktivity, na ktoré sa MsP zamerala, môžeme rozdeliť na preventívnu a na represívnu 

činnosť.  

 

1. v rámci prevencie  sme pokračovali v osvedčených prevenčných aktivitách, ktoré boli 

ale tohto roku negatívne ovplyvnené koronavírusom a viaceré kvôli zakázanému 

zhromažďovaniu  sa nemohli uskutočniť v takom rozsahu, ako po minulé roky. 

Najväčší pokles máme v prednáškovej činnosti na školách, keďže nebolo možné 

samotné prednášky vykonávať. Uskutočnené boli tieto prevenčné aktivity a programy:  

 

 Prednášková činnosť na školách -  celkovo bolo vykonaných 12 prednášok 

s prevenčnou tematikou. Prednášky pre žiakov 5. ročníka boli zamerané na dopravu, 

zneužívanie alkoholu a tabaku, krádeže a to v mesiacoch január až marec. Keďže ďalej bolo 

u žiakov dištančné vyučovanie, nebolo možné v prednáškach pokračovať. 
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  „Nestaňte sa ďalšou obeťou“ – počas roka bolo skontrolovaných viac ako 200 

vozidiel, najmä na parkoviskách Billa Tesco, mestský cintorín a pod.  Väčšinou boli vozidlá 

zabezpečené a nebol v nich zanechaný, nezabezpečený cenný majetok. Za sledované obdobie 

nebolo potrebné kontaktovať ani jedného majiteľa vozidla z dôvodu zabezpečenia majetku. 

V rámci uvedených kontrol bolo zistených 15 vozidiel, ktoré boli nezabezpečené proti 

vniknutiu, samovoľnému pohybu, resp. odcudzeniu. V uvedených prípadoch boli 

kontaktovaní majitelia vozidiel a boli upozornení na to, aby si svoje vozidlá zabezpečili.  

 

Kontrola rekreačných a záhradkárskych objektov – vykonávané boli fyzické 

kontroly rôznych objektov v chatovej oblasti Borovina, v záhradkárskej oblasti Chrásnatá, ako 

i v rekreačnej oblasti  Dubník. 

 

Kontrola objektov pred vlámaním – v priebehu roka je počas každej nočnej služby 

vykonávaná kontrola zabezpečenia objektov. Počas týchto kontrol bolo zistených 25 

prípadov, kedy boli vykonané konzultácie s majiteľmi, resp. prevádzkovateľmi objektov. 

 

Kontrola uzamykania vchodov - ako dobrou prevenciu sa osvedčila kontrola 

uzamykania vchodov v činžových domoch, kde bolo vykonaných 110 kontrol. Iba v 3 

prípadoch, bolo zistené neuzamknutie vchodu (v 2 prípadoch) boli vo vchode zistené osoby 

bez patričného opodstatnenia ich prítomnosti, a ktoré  boli následne z miesta vykázané). 

Zistené skutočnosti boli následne konzultované s domovým dôverníkom za účelom zjednania 

nápravy. 
 

Kontrola objektov -  ďalšia kontrolná činnosť v nočných a skorých ranných hodinách 

bola zameraná na objekt bývalej SPŠ na ul. Štefánikovej, kde bolo počas roku 2020  

vykonaných 274 kontrol. 142 krát boli z uvedeného objektu vykázané osoby (mládež, osoby 

bez prístrešia, či iné závadové osoby). 2 krát boli v uvedenom objekte prichytení páchatelia 

pri krádeži. 

 

Kontroly na prechodoch - táto časť preventívnych opatrení bola ovplyvnená novým 

koronavírusom a opatreniami zabraňujúcimi jeho šíreniu. Počas pracovných dní a v rámci 

personálnych možností sme na priechodoch pre chodcov strávili približne 60 hodín. Väčšinou 

sme sa starali o bezpečnosť žiakov prvého stupňa pri objekte ZŠ na Komenského. Začiatok 

a koniec školského roku sa realizovali v sprísnených opatreniach, preto nebolo potrebné 

vykonávať dozor na priechodoch pre chodcov v inom režime, ako po iné pracovné dni.  

 

Spolupráca s kriminálnou políciou – počas hliadkovej služby monitorujeme  pohyb 

podozrivých osôb a vozidiel pohybujúcich sa v uliciach nášho mesta. Zistené poznatky boli 

každý mesiac spracované a následne, na základe dohodnutej spolupráce, odovzdané 

pracovníkom kriminálnej polície. V roku 2020 bolo kriminálnej polícii odovzdaných 206 

poznatkov, z toho 89 podozrivých osôb a 63 podozrivých vozidiel pohybujúcich sa 

v intraviláne nášho mesta.  

 

Rozdávanie reflexných pások – vo večerných a nočných hodinách boli rozdávané 

neosvetleným chodcom a cyklistom reflexné pásky. Počas roka sa takto rozdalo 50 reflexných 

pások.  

 

Spätná väzba – v priebehu roka bola vykonaná spätná väzba k občanovi približne v 

80 prípadoch. Jedná sa o osobný pohovor s občanom o spôsobe riešenia jeho problému. 
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Rozdávanie rúšok a informovanie verejnosti v súvislosti s „COVID – 

opatreniami“ počas roka, od mesiaca marec bolo odovzdaných približne 150 rúšok a letákov 

ohľadne opatrení proti novému koronavírusu. Hliadky v 87 prípadoch informovali 

jednotlivých občanov nášho mesta o opatreniach proti šíreniu vírusu COVID - 19.  

 

 

      2.  v rámci represívnej činnosti  bolo zistených a následne riešených: 

 

- 98 priestupkov obyčajných (v roku 2017 bolo riešených 95 priestupkov, v roku 2018 

- 74 a v roku 2019 -  95 priestupkov ) - ide najmä priestupky proti verejnému 

poriadku, rušenie nočného kľudu, proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti 

majetku, porušovanie VZN a iné. Z tohto množstva priestupkov bolo 39 priestupkov 

takých, pri ktorých došlo k porušeniu nariadení vydávanými Úradom verejného 

zdravotníctva SR na zabránenie šírenia koronavírusu.   

- 122 priestupkov v doprave (v roku 2017 bolo riešených 112 priestupkov, v roku 

2018 - 164 a v roku 2019 -  173 priestupkov ) 

 

Spolu bolo riešených 220 priestupkov, za tieto priestupky boli uložené blokové pokuty 

v celkovej hodnote  1245 EUR. V roku 2017 uložených pokút 625 EUR, v roku 2018 - 760 

EUR a v roku 2019 -  785 EUR ) 

 

MsP vykonávala počas celého roka monitoring a riešila parkovanie starých vozidiel – 

vrakov, ktoré zaberali verejné priestranstvá. V mnohých prípadoch nebolo vozidlo vyradené 

z evidencie vozidiel, preto nebolo v niektorých prípadoch možné zabezpečiť okamžité 

odstránenie vraku.  V takýchto prípadoch príslušníci MsP  osobne upozorňovali držiteľov 

vozidiel, aby zabezpečili ich odstránenie.  Spolu za rok 2020 bolo odstránených  15 starých 

motorových vozidiel. Z toho 14 majiteľov si po výzve príslušníkmi MsP zabezpečili 

odstránenie starého vozidla z verejného priestranstva a v jednom prípade bol staré vozidlo 

odtiahnuté odťahovou službou.  

 

V roku 2020 bolo na MsP prijatých 595 telefonických oznámení od občanov, čo je 

veľký nárast  ( v roku 2017 bolo -  316 oznámení, v roku 2018 - 321 a v roku 2019 -  354 

oznámení ). Tento nárast si vysvetľujeme z dôvodu protipandemických opatrení súvisiacich 

s čo najmenším osobným kontaktom, ako aj s obmedzením pohybu obyvateľstva. Vo väčšine 

prípadov nás občania žiadali o pomoc, ale často nás i upozorňovali na porušovanie zákona 

alebo na podozrivé osoby v ich okolí,  vďaka čomu sa nám darí i úspešnejšie zasahovať. 

 

 V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 12 psov, ( v roku 2017 -  26 psov,  

v roku 2018 - 30 a v roku 2019 -  33 odchytených psov ) z toho sa všetci   vrátili k pôvodným 

majiteľom. Bolo to v rámci roka prvý krát v histórii našich záznamov, kedy nebolo potrebné 

žiadneho psa umiestniť  do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom. Tak isto bol výrazne 

nižší počet túlavých a teda i následne odchytených psov v našom meste ako počas 

predchádzajúcich rokov.  

 

 Počas priameho výkonu služieb príslušníci MsP na mieste zachytili a riešili vzniknuté 

problémy a nedostatky v súvislosti s verejným poriadkom, riešili priestupky na úseku 

občianskeho spolunažívania, ochrany životného prostredia, dopravy a ďalších. MsP 

spolupracovala s Okresným riaditeľstvom PZ v Novom Meste nad Váhom a s Obvodným 

oddelením  PZ v Starej Turej.  
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Počas roka 2020 MsP zabezpečovala kontroly    
 

      -     od začiatku pandémie koronavírusu dodržiavania nariadení proti jeho šíreniu,  

- verejného poriadku a dopravných situácií (preparkovanie vozidiel na určitých 

miestach a uliciach v meste) pred a počas festivalu „Divné veci“ 

- verejného poriadku a dopravného značenia počas konania sa motorkárskeho zrazu 

v RO Dubník I. pod názvom „Tanec slnka“ 

- verejného poriadku a regulovania dopravy počas tzv. „spanilej jazdy“ motorkárov,  

- verejného poriadku počas konania sa remeselného trhu, 

- regulovanie dopravy v RO Dubník I. počas konania sa akcie „Beh Dubníkom“, 

- verejného poriadku a dodržiavania nariadení na odberných miestach počas 

celoplošného testovania na COVID - 19, počas oboch víkendov, 

- verejného poriadku a regulovania dopravy pri DK Javorina počas benefičného 

koncertu „ Dúha v srdci“,  

- verejného poriadku a dodržiavaní nariadení počas osláv Silvestra a vítania Nového 

roku  v uliciach mesta. 

 

Mestská polícia má neustály záujem zvyšovať celkovú bezpečnosť obyvateľov a 

návštevníkov nášho mesta. Mestská polícia sa pre tento účel snaží podľa aktuálnej potreby 

uskutočňovať opatrenia a zmeny v organizácii svojej práce. Tieto zmeny smerujú k tomu, aby 

boli kladne prijaté verejnosťou a aby čo najviac ovplyvňovali bezpečnosť a verejný poriadok 

na území nášho mesta.  

 

 

Pre ilustráciu uvádzame aspoň niektoré zaujímavé prípady, ktoré  počas roka 2020 riešila MsP 

Stará Turá:   
 

  

 Dňa 1.1.2020  o 23:22 hod. telefonicky požiadal operačný OO  PZ o preverenie oznamu 

od pani S., že ju fyzicky napadol jej syn J. S.  ktorý je pod vplyvom alkoholu. Hliadka 

oznam preverila, na uvedenej adrese už čakala oznamovateľka. Hliadku vpustila do bytu, 

kde bol v kúpeľni  zamknutý podnapitý syn J. Po malej chvíľke tento dvere otvoril a 

hliadka mu vysvetlila, že jeho správanie sa k matke je nevhodné. Pani S. nebola zranená 

a trvala na tom, aby syn odišiel  a požiadala hliadku o jeho vykázanie  z bytu. Menovaný 

tam má zrušený trvalý pobyt. J. S. sa obliekol a hliadka ho odprevadila z bytu von. Potom 

sa do rána prechádzal ulicami mesta. O vykonanom zákroku bol  oboznámený operačný 

z OO PZ. 

 

 Dňa 2.1.2020  bolo v čase 21:49 hod.  telefonicky oznámené, že na chodníku pred hotelom 

Lipa leží muž. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o miestneho bezdomovca J. T.  Ten 

bol silne pod vplyvom alkoholu, pomočený a zvracal. Nakoľko nereagoval na žiadne 

vonkajšie podnety a vonku bolo mrazivé počasie -6 C bola na miesto privolaná RZP, ktorá 

menovaného následne odviezla do NMnV do nemocnice na interné oddelenie na 

pozorovanie. 

 

 Dňa 8.1.2020  v čase o 19:50 hod. telefonicky nahlásil zamestnanec  Tesca, že do objektu 

vošiel bezdomovec, zobral si fľašu vodky a aj napriek upozorneniam personálnu 

nereagoval a z miesta ušiel. Podľa popisu  sa jednalo sa o miestneho bezdomovca I. T.  

Vzhľadom k skutočnosti, že menovaný  sa už podobného skutku dopustil 3 x v lehote 

kratšej ako 12 mesiacov (podozrenie z TČ), bola na miesto  privolaná hliadka OO PZ , 
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ktorá následne vec prevzala. Spoločne s hliadkou OO PZ bola vykonaná kontrola celého 

objektu bývalého internátu SPŠ. Menovaný sa na mieste nenachádzal . Následne hliadka 

MsP vykonala kontrolu objektu Domu špecialistov, tržnice a iných miest, kde by sa mohli 

zdržiavať závadové osoby.  Nakoniec  bol v čase o 21:10 hod  menovaný zadržaný 

a predvedený na  OO PZ.  

 

  Dňa 20.1.2020  v čase o 21:14 hod. hliadka MsP zistila, že pred budovou MsÚ došlo k 

dopravnej nehode. Na mieste bolo zistené, že z Družstevnej ulice smerom na ul. SNP šiel 

vodič na  vozidle VW Passat. V tom čase šlo od Hurbanovej ulice cez premostenie na 

Družstevnú ulicu neznáme vozidlo a vodič tohto vozidla nedal pánovi K. S. prednosť. Ten 

v snahe zabrániť zrážke strhol vozidlo vpravo, pričom narazil do stromu pred Mestským 

úradom a odtiaľ ho odrazilo do stredu vozovky. Na vozidle došlo k poškodeniu prednej 

nápravy. Pán S. nebol zranený ani nežiadal ošetrenie. O tejto skutočnosti bola 

vyrozumená hliadka OO PZ. Po vykonaní potrebných úkonov  hliadka MsP pomohla 

pánovi S. odtlačiť nepojazdné vozidlo na kraj cesty, aby nedošlo k blokovaniu premávky.  

 

 Dňa 23.1.2020 sa v čase o 19:10 hod.  na doriešenie priestupku zo dňa 18.1.2020 (rušenie 

občianskeho spolunažívania a hrubé správanie) dostavil P. B. z Rudníka. Menovanému 

bola za hore uvedený skutok udelená bloková pokuta 20€ , ktorú na mieste zaplatil. 

Menovaný následne hliadke poďakoval, za záchranu života a privolanie RZP, pretože 

podľa jeho slov mu v nemocnici namerali v krvi 6 promile alkoholu, čo mohlo byť 

smrteľné.   

 

  Dňa 16.2.2020 v  čase o 03:33 hod. telefonicky požiadala hliadka OO PZ o asistenciu v 

byte na ul. Štefánikovej, kde býva v podnájme Ľ.R.  a R. F. Príslušník OO PZ  uviedol, že 

pána F. už z bytu raz vykázali za násilie, ale ten sa vrátil späť, Ľ.R.  ho vpustila dnu a 

menovaný sa jej následne vyhrážal a bol vulgárny. Po príchode na miesto ani jeden z 

prítomných nevedel predložiť zmluvu o nájme, preto bola telefonicky kontaktovaná 

majiteľka bytu. Tá uviedla, že obaja majú zmluvu vypovedanú. Ďalej uviedla, že pána R. 

F.si už v byte neželá a pani R. môže zotrvať do doby kým si nájde nové ubytovanie. Po 

zistených informáciách bol R. F.  z bytu vykázaný. Vec je v riešení OO PZ. 

 

 Dňa 22.2.2020 v čase 22:50 hod. bolo na MsP telefonicky oznámené, že na ul. 

Hurbanovej si niekto robí v garáži diskotéku a hudba hrá strašne nahlas a ruší nočný 

pokoj. Hliadka oznam ihneď preverila, bolo zistené, že J. Z. zo  Starej Turej má pustenú 

HiFi vežu v garáži a hudbu z nej bolo počuť až pri MsÚ. Po príchode hliadky na miesto 

hudbu vypol a za rušenie nočného pokoja mu bola uložená bloková pokuta 10 €, ktorú na 

mieste zaplatil. 

 

 Dňa 24.2.2020 v čase 11:15 bolo hliadke MsP oznámené z linky 112, že na ulici 

Štefánikovej je na chodníku pred činžovým domom odpadnutý muž, ktorý stratil vedomie a 

bola požiadaná o použitie AED defibrilačného prístroja do príchodu RZP. Hliadka MsP 

sa na uvedené miesto dostavila do 2 minút a za použitia defiblirátora začala muža 

oživovať. Asi po 20 minútach prišli 2 sanitky RZP a pokračovali v oživovaní. V čase o 

12:00 hod. však napriek snahe všetkých zúčastnených osôb lekárka musela skonštatovať 

úmrtie staršieho pána. 

 

 Dňa 1.3.2020 bolo  v čase o 18:23 hod. zistené poškodené dopravné značenie na ulici 

Husitská cesta, za kruhovým objazdom smerom na Nové Mesto n/V. Pomocou Mestského 

kamerového systému bolo zistené že značku poškodil (čas: 18:17:05) vodič malého vozidla 
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pravdepodobne Renault Clio, ktorý prechádzal z ulice Jiráskovej a nezvládol riadenie, 

pričom vyšiel na ostrovček a narazil do dopravného značenia. Hliadka sa pokúšala 

vozidlo nájsť v intraviláne mesta. V neskoršom čase bolo zistené, že dopravná polícia už 

disponuje ako informáciami  o vozidle, tak aj o majiteľovi. 

 

 Dňa 12.3.2020  v čase o 21:15 hod. niekto telefonicky oznámil,  že na ulici Hurbanovej sa 

nachádza vozidlo Hyundai, ktoré nemá zaradenú rýchlosť, ani ručnú brzdu a samo sa 

posúva po ulici . Oznam bol preverený, skutočnosť nahlásená cez linku 158 polícii. Tí 

následne zavolali hliadku OO PZ, ktorá zabezpečila  zistenie a vyrozumenie majiteľa. Ten 

si následne vozidlo zabezpečil proti pohybu.  

 

 Dňa 3.4.2020  bolo v čase 12:50 hod. tel. oznámené, že pri bytovom dome SNP 265 

neznáma osoba rozoberá pri kontajneri starý televízor. Hliadka na mieste zistila, že sa 

tam nachádza P. H. (bytom Topolecká), ktorý zo starého televízora vybral medené káble 

na predaj. Menovaný za prítomnosti hliadky miesto pri kontajneri upratal a bol vykázaný. 

 

  Dňa 8.4.2020 v dopoludňajších hodinách bol príslušníkom MsP telefonicky kontaktovaný 

B.R. bytom Stará Turá.  Menovaný už bol upozornený na skutočnosť, že na svojom 

balkóne chová vlčiaka a výkaly stekajú dolu susedom a tiež pred hlavný vchod, kde to v 

aktuálne teplých dňoch začína zapáchať. Menovaný uviedol, že je dlhodobo PN s 

bolesťami chrbtice, že balkón zabezpečil, ale na jednom mieste pes poškodil linoleum, tak 

časť moču unikla. Menovaný sľúbil, že okamžite zjedná nápravu a už sa situácia nebude 

opakovať. Hliadka tiež kontaktovala hliadku OO PZ, tí uviedli, že sa nejedná o podozrenie 

z TČ. Pán B. bol tiež upozornený na  povinnosť prihlásiť si svojho psa na MsÚ v zákonnej 

lehote, čo sľúbil, že urobí. Následne bola kontaktovaná oznamovateľka, poďakovala a 

bolo s ňou dohodnuté, že v prípade, že sa bude situácia opakovať, sama pošle podnet na 

Slobodu zvierat. 

 

 Dňa 20.4.2020 v čase 21:15 hod. hliadka zistila, že na workoutovom ihrisku na ul. 

Hurbanovej sa nachádzajú 2 osoby, ktoré tam konzumujú alkoholické nápoje, mladíci 

mali na lavičke plechovkové pivá a hliadke uviedli, že "hľadajú pokémonov" , každý z nich 

mal v rukách tablet a na tabletoch mali zapnutú aplikáciu na vyhľadávanie pokémonov. 

Hliadka ich oboch upozornila, že na ihrisku môžu byť len do 21:00 hod. a že tu nemôžu v 

žiadnom prípade konzumovať alkohol, obaja sa následne zbalili a odišli preč. 

 

 Dňa 4.5.2020  v čase o 19:00 hod. bol na MsP prijatý telefonický oznam, že na ulici 

Štefánika pred starým internátom niekto stanuje. Oznam bol preverený, na mieste sa 

nachádzal M. B. so svojim psom a ukazoval bezdomovcovi I.T. aký stan sa mu podarilo 

kúpiť za 10 €. Obaja boli upozornení na povinné prekrytie tváre, stan museli zložiť a 

miesto opustiť. 

 

 Dňa 15.5.2020 v čase 03:33 hod. hliadka prijala telefonický oznam, že na ul. Lipovej 6, už 

asi hodinu prebieha bujará oslava s hlasitou hudbou, spevom a vykrikovaním. Hliadka na 

mieste zistila, že mladíci oslavujú "maturitu" a že sa im to asi trocha "vymklo spod 

kontroly", všetci boli pod vplyvom alkoholu, takže ich správanie bolo doriešené na MsP v 

pondelok 18.5.2020 v čase 19:30 hod. A.F., S.U., L.T., a A.O. zaplatili za rušenie nočného 

pokoja každý 10 € pokutu. 

 

 Dňa 2.6.2020 v čase o 22:59 hod. bolo na MsP telefonicky nahlásené, že na ulici 

Štefánika  niekto vykrikuje a oplzlo nadáva. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o osobu J. 
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P. bytom Stará Turá. Menovaný bol značne pod vplyvom alkoholu, sedel na schodoch do 

vchodu a vykrikoval. Napriek jeho agresivite a neochote spolupracovať, sa hliadke 

podarilo menovaného dostať do bytu a nariadiť, aby si šiel ľahnúť. 

 

  Dňa 9.6.2020  v čase 01:06 hod. bolo telefonicky oznámené, že po ul. Štefánikovej kráča 

mladší pár, pričom žena je strašne hlučná (smeje sa a vykrikuje) a muž práve "vyvalil" zo 

zeme smetiak pri námestí Slobody. Hliadke sa v čase 01:08 hod podarilo dvojicu nájsť pri 

Dome Odevov. jednalo sa o K. Z.  bytom  Prešov a K. O. bytom Lehota pod Vtáčnikom. 

Obaja smerovali do prenajatého bytu na Štefínikovej 20.  Hliadka slečnu upozornila na jej 

hlasitý prejav, ktorým ruší nočný kľud a pán K. sa priznal k poškodeniu smetiaka, za čo 

mu bola na mieste uložená bloková pokuta vo výške 15 €. Obaja si potom zavolali Taxík a 

nechali sa odviezť do NM n/V. 

 

 Dňa 26.6.2020 v čase 04:07 hod. bolo telefonicky oznámené, že práve okolo kvetinárstva 

prešla 4 členná skupina mládežníkov, všetci v podnapitom stave (stále popíjajúci fľaškové 

pivo) a jeden z nich 3x kopol do zeleného plastového smetiaka. Podľa slov oznamovateľa 

sa podobná situácia odohrala aj včera ráno v podobnom čase, kedy bol oznamovateľovi 

zničený jeho smetiak, a ktorý mu následne neznáma osoba hodila aj do potoka, chcel by 

požiadať hliadku o kontrolu totožnosti osôb, a oznamovateľ by si chcel uplatniť náhradu 

škody za zničený smetiak zo včerajšieho rána. Ďalej hliadke uviedol, že oba incidenty má 

nahraté na  kamerovom zázname a počas dňa zistí, či sa náhodou osoby nezhodujú . 

Hliadka na mieste v čase 04:09 hod. zistila totožnosť mladíkov: I.B., bytom Stará Turá, 

H.J., bytom Stará Turá, O.J., bytom Stará Turá a O.J.,  Stará Turá. Šetrením bolo zistené, 

že do smetiaku 3x kopol posledný menovaný. K činu sa priznal a uhradil pokutu vo výške 

10 €. 

 

 Dňa 12.7.2020 v čase o 11:30 hod. tel. požiadala hliadka OO PZ Stará Turá o preverenie 

oznamu , že v byte na ul. Dibrovovej, ktorého majiteľkou je M. P. došlo k hádke 

pravdepodobne medzi dvoma osobami. Hliadka oznam preverila, v byte sa nachádzala 

majiteľka M.P. a jej priateľ A. K. bytom Stará Turá, medzi ktorými došlo k verbálnej 

hádke. Majiteľka bytu si neželala, aby tam pán K. zotrval. Menovaný tam nemá trvalý 

pobyt, tak na výzvu hliadky  byt opustil. Osoby neboli zranené, ani nežiadali políciu vo 

veci konať. 

 

 Dňa 13.7.2020 o 13:29 hod. prijatý oznam, že  na ul. SNP 265 leží  opitý miestny 

bezdomovec J.S. Uviedli, že ešte dýcha, ale „je už  akýsi modrý“. Hliadka prišla na miesto 

o 13,35 hod a J.S. už nejavil známky života.  Hliadka okamžite začala s oživovaním, 

masážou srdca a kontaktovala 112 - záchrannú službu. Počas 20 minút pokiaľ došla 

zdravotná záchranná služba sa hliadka  pokúšala o resuscitáciu. Po príchode zdravotnej 

záchrannej služby lekárka konštatovala smrť. Hliadka MsP na to volala štátnu políciu. 

Príslušník OO PZ išiel vyrozumieť matku  J. S. o smrti jej syna a hliadka MsP čakala na 

mieste do príchodu technika kriminálnej polície a neskôr na obhliadajúceho lekára, ktorý 

vylúčil cudzie zavinenie. Na základe tohto vyjadrenia bola vyrozumená rodina, aby si 

zabezpečili pohrebnú službu. 

 

 Dňa 4.8.2020 o 15:11 hod. bol prijatý telefonický hovor, že na detskom ihrisku na ul. 

Lipovej leží podnapitá mladá dievčina. Hliadka došla na miesto a zistila že dievča je v 

bezvedomí a nereaguje. Ihneď bola privolaná záchranná služba, ktorá prišla až po 25 

min. Hliadka dovtedy zistila meno podnapitej dievčiny 12 ročnej  N.S. zo Starej Turej a 

dávala na ňu pozor, aby sa nezadusila zvratkami. Hliadka zistila telefonický kontakt na 
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mamu dievčaťa a oznámila jej, čo sa stalo. Táto došla na miesto za svojou dcérou a 

zotrvala s ňou až do príchodu sanitky. Po príchode sanitky hliadka podala záchranárom 

základné informácie a odišla z miesta. 

 

 Dňa 6.8.2020  sme v čase o 22:25 hod. dorazili ku kruhovému objazdu, kde sme zistili, že 

podnapitý mladík kopal do okoloidúcich vozidiel, ktoré prechádzali cez kruhovú 

križovatku, načo jeden z vodičov zastavil a "vyskočil" z vozidla a začala sa ruvačka a 

naháňačka, pri ktorej osoba, ktorá vybehla z vozidla nešťastne spadla a pri páde si 

zranila pravý členok. Pri našom príchode už bola na mieste aj hliadka OO PZ, ktorá si 

celú vec prevzala na doriešenie. V čase  o 22:29 hod. na miesto dorazili aj pracovníci 

RZP, ktorí mladíkovi ošetrili zranený pravý členok a následne ho previezli do nemocnice 

na Myjavu. 

 

 Dňa 3.9.2020 o 15:58 hod. neznámy muž telefonicky nahlásil, že na ulici Štefánikovej leží 

na ceste  pri pošte muž, ktorý je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu a spadol na bicykli. 

Ďalej uviedol, že muž je zranený, krváca z hlavy a že mu už volal záchranku. Hliadka po 

príchode na miesto zistila, že sa jedná o bezdomovca J.D.  bytom Vaďovce. Menovaný mal 

zranenie na čele, ktoré krvácalo. Do príchodu zdravotníckej pomoci komunikoval s 

hliadkou normálne, uvádzal, že ho nič nebolí a žiadne iné zranenie nebolo navonok 

zistené. Hliadka na mieste zotrvala do príchodu zdravotníkov. 

. 

 Dňa 10.9.2020 v čase o 21:28 hod. tel. oznámila pani T. bytom SNP, že jej manžel našiel 

pred vchodom pracovnú aktovku, ktorú si tam pravdepodobne niekto zabudol. Hliadka 

oznam ihneď preverila a na mieste bolo zistené, že v taške sa nachádza notebook, 

prenosná pokladňa so skenerom a faktúry vystavené firmou so sídlom v Košiciach. Pri 

taške bolo odstavené vozidlo s evidenčným číslom Košíc a taška mohla patriť k tomu 

vozidlu. Šetrením bolo zistené, že vozidlo patrí T.V. bytom Stará Turá. Následne bola pani 

V. kontaktovaná o zistenej skutočnosti a taška s vecami odovzdaná majiteľke, ktorá bola 

veľmi prekvapená, že sa jej taška nestratila a bola jej odovzdaná v poriadku. 

 

 Dňa 11.9.2020  v čase 21:20 hod. prijala hliadka telefonický oznam, že na multifunkčnom 

ihrisku na ul. Hurbanovej sa už po prevádzkovom čase ihriska nachádza veľká partia 

mládeže, ktorá tu popíja alkohol, fajčia, vykrikujú a veľmi nahlas si púšťajú hudbu z 

mobilov cez prenosné reproduktory. Hliadka na mieste zistila, že oznam sa zakladá na 

pravde, na mieste sa nachádzalo 9 osôb. Šesť mladíkov a tri  slečny hliadka vyzvala, aby 

miesto vyupratovali a opustili ho. Osem osôb na mieste zaplatilo blokovú pokutu každý vo 

výške 10 €. Posledný najvzdorovitejší mladík, bol predvolaný na MsP, kde po vysvetlení 

svojho správania zaplatil pokutu vo výške 20 €. 

 

 Dňa 26.9.2020 v čase 23:30 hod. hliadka prijala telefonický oznam, že na ul. Lipovej sa 

jeden mladík správa hlučne, vykrikuje, kope do smetiakov a je agresívny na ľudí v jeho 

okolí. Hliadka oznam  preverila, na mieste bolo zistené, že sa jedná o M. G. bytom Stará 

Turá. Pri príchode hliadky  kopal do veľkých plastových smetiakov, vulgárne sa 

vyjadroval na adresu svojho strýka,  na ktorého následne aj fyzicky zaútočil. Pán Š. bol 

však rýchlejší a mladíka zhodil na zem. Následne zasiahla hliadka MsP  a agresívnemu 

mladíkovi boli založené putá. Mladík sa  začal aj hliadke vyhrážal fyzickou likvidáciou 

a jeho agresivita rástla. Bol silne pod vplyvom alkoholu a zrejme užil aj iné návykové 

látky. Nakoľko bola osoba mladistvá hliadka kontaktovala 112, aby poslali na miesto 

vozidlo RZP.  Pracovníčka dispečingu privolala na miesto aj hliadku OO PZ . Po dohode 

s hliadkou OO PZ sme následne p. G. dali z rúk dolu putá a príslušníci OO PZ ho odviedli 
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do sanitky RZP. Mladík sa pokúsil o úder päsťou do jedného z príslušníkov hliadky OO 

PZ, ktorý mu následne opäť nasadil putá na ruky a museli ho  pripútať aj v sanitke o 

stoličku. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bol M. G.  prevezený vozidlom RZP (aj 

za asistencie jedného príslušníka OO PZ Stará Turá) do nemocnice v Myjave. 

 

 Dňa 14.11.2020 v čase 9:30 hod. bola tel. požiadaná hliadka MsP paňou P.  z Domu 

špecialistov o asistenciu pri otvorení bytu podnájomníka M. CH.  trvale bytom 

Tvrdošovce, bývajúceho prechodne na spomenutej ubytovni. Menovaný sa už vyše 

mesiaca nezdržuje v Starej Turej, pre podozrenie z TČ ho bezúspešne hľadá aj kriminálna 

polícia a byt je nutné vypratať. Po odvŕtaní zámku si za prítomnosti hliadky veci  z bytu 

odniesla sestra menovaného. 

 

 Dňa 27.11.2020 bolo o 15:28 hod. viac krát telefonicky oznámené, že pri prevádzke 

zberných surovín, na ulici Komenského leží na zemi opitý muž. Po príchode hliadky bolo 

zistené že sa jedná o bezdomovca J. D. z Vaďoviec.  Menovaný sa nevládal postaviť. Bola 

privolaná RZP, ktorá ho previezla za asistencie hliadky OO PZ do NsP na Myjavu. 

 

 Dňa 1.12.2020 v čase o 15:45 hod. tel.  požiadala N.J. hliadku MsP,  aby sa dostavila na 

adresu Lipová. Hliadka na mieste od menovanej zistila, že jej známa, ktorá býva sama v 

byte na prízemí nereaguje na zvonenie a do zámku nejde vložiť kľúč. Hliadke sa podarilo 

vypáčiť okno na prízemí a odomknúť dvere z vnútra. Následne bola v byte objavená mŕtva 

K. R. Cez linku 155 bol privolaný súdny lekár, ktorý sa dostavil v čase 17:45 hod. Pani N. 

J.  o udalosti informovala syna zosnulej, ktorý býva v Bratislave a zabezpečila pohrebnú 

službu. 

 

 Dňa 13.12.2020  v čase o 08:08 hod. bolo telefonicky oznámené, že na ulici  Štefánikova 

356  pod balkónom  bytu leží na zemi nejaká osoba. Hliadka oznam preverila, na mieste 

bolo zistené, že sa jedná o osobu ženského pohlavia vo veku cca 30-40 rokov, ktorá 

nejavila známky života. Ležala na betóne pri pivničnom okne obytného domu, bez topánok 

a nemala pri sebe žiadne doklady. V čase o 08:12 hod. bola celá vec oznámená na t.č.158 

a na miesto privolaná RZP. Následne sa hliadka pokúsila u susedov a oznamovateľa zistiť 

totožnosť osoby, čo sa nepodarilo. Hliadka zotrvala na mieste až do príchodu hliadky OO 

PZ Stará Turá a RZP. Vec prevzalo OO PZ  na ďalšie šetrenie. 

 

 

 

   Ing. Ľubomír Málek,       

        náčelník MsP 

 

 

 

 


