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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 2019   
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Informatívna správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2019   

 
 

 Mestská polícia (ďalej len „MsP“) Stará Turá plnila v roku 2019 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. 

Tak ako po iné roky i v roku 2019 činnosť MsP smerovala predovšetkým k ochrane pred 

vandalizmom, porušovaním verejného poriadku, znečisťovaním verejných priestranstiev, 

poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, riešením problémov 

v statickej doprave, čím MsP prispela k efektívnejšiemu riešeniu problémov predovšetkým 

prítomnosťou príslušníkov MsP v lokalitách a miestach s výskytom týchto nežiadúcich javov. 

Samotný výkon služby je zameraný a smerovaný k maximálnemu pešiemu pohybu hliadky 

medzi občanmi a to za účelom navodenia pocitu bezpečia.  

V roku 2019 bol celkový počet príslušníkov MsP 10, z pôvodného počtu 14. Mestskej 

polícii sa i napriek zníženému stavu príslušníkov podarilo zabezpečovať úlohy a nepretržitú 

24 hodinovú prevádzku, avšak z dôvodu jej zníženej personálnej kapacity viac ako polovicu 

denných služieb zabezpečovala MsP iba prostredníctvom jednoosobnej hliadky. 

Vzhľadom k tomu, že pôvodný kamerový systém bol už značne zastaraný a  z technickej, 

ako i z ekonomickej stránky by neboli jeho opravy prakticky možné, resp. by boli 

nerentabilné, bolo v roku 2019 zrušené i pracovisko Chránenej dielne, kde pracovníčky 

obsluhovali kamerový systém. V roku 2019 v našom meste pribudli 3 nové kamery 

a vybudoval sa nový operačný systém, ktorý pracuje na základe bezdrôtových technológií a je 

pripravený na napojene ďalších nových kamier v budúcnosti. Na tento začiatok budovania 

nového kamerového systému bolo použitých 10 000 Eur, ktoré boli získané z MV SR. 

 

MsP vzhľadom k jej nepretržitej prevádzke 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, tak od roku 2019 sa MsP Stará Turá zapojila 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 2019 tento prístroj 

hliadka už i použila 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 ako po 

minulé roky, jednalo sa najmä o tieto prevenčné aktivity a programy:  

 

 Prednášková činnosť na školách -  celkovo bolo vykonaných 37 prednášok 

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

zneužívanie alkoholu a tabaku, používanie zábavnej pyrotechniky, krádeže a ďalšie.  
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„Nestaňte sa ďalšou obeťou“ – počas roka bolo skontrolovaných viac ako 230 

vozidiel. Celoročne vykonávané kontroly a upozorňovanie vodičov na nezabezpečené vozidlá 

a majetok v nich prostredníctvom letákov. Väčšinou boli vozidlá zabezpečené, len v dvoch 

prípadoch boli osobne kontaktovaní majitelia z dôvodu nedostatočného zabezpečenia ich 

majetku. 

 

Kontrola rekreačných a záhradkárskych objektov – vykonávané fyzické kontroly 

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

i v rekreačnej oblasti Dubník. 

 

Kontrola objektov pred vlámaním – kontroly objektov v nočných hodinách  

zamerané na zraniteľné miesta, napr. slabé osvetlenie, slabé zabezpečenie a pod. pokračovali 

i v roku 2019. V priebehu roka bolo vykonaných 20 kontrol rôznych objektov v intraviláne 

nášho mesta. V 5 prípadoch bol vykonaný pohovor s prevádzkovateľom objektu alebo s jeho 

majiteľom o možnosti lepšieho zabezpečenia.  

 

Kontrola objektov - počas roku sme sa sústreďovali i na fyzickú kontrolu bývalej 

SPŠ na ul. Štefánikovej, kde bolo vykonaných 322 kontrol, počas ktorých sme 155 krát 

z uvedeného objektu vykázali osoby (mládež, osoby bez prístrešku...). 9 krát boli na 

uvedenom mieste prichytené osoby pri krádeži. Podobne bol kontrolovaný i Dom 

špecialistov, kde bolo vykonaných 65 kontrol, počas ktorých boli 33 krát vykázané hlavne 

osoby bez prístrešia. 

 

Kontrola uzamykania vchodov - prevencia ktorá sa nám v minulosti osvedčila, je 

kontrola uzamykania vchodov v bytových domoch počas nočných hodín. Kontrola bola 

vykonaná 123 krát a iba v 8 prípadoch bolo zistené neuzamknutie vchodu, čo je veľké 

zlepšenie oproti predchádzajúcim rokom. 

 

Kontroly na prechodoch - táto preventívno - bezpečnostná kontrola je vykonávaná 

počas školského roka denne na prechodoch pred ZŠ v záujme žiakov dochádzajúcich ráno do 

školy. Počas školských dní a v rámci personálnych možností MsP sme na priechodoch pre 

chodcov strávili približne 95 hodín. Väčšinou sme sa starali o bezpečnosť žiakov prvého 

stupňa pri objekte ZŠ na Komenského. Na začiatku a konci školského roka sme zaisťovali 

bezpečný priechod aj na ulici Hurbanovej.  

 

Po námestí na kolieskach - v rámci týždňa mobility hliadka deťom vysvetlila, ako sa 

majú pri bicyklovaní správať a v akom stave má byť ich bicykel. Potom im boli rozdané 

reflexné pásiky. Celej akcie sa zúčastnilo 45 detí. 

 

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 2019 bolo kriminálnej polícii odovzdaných 170 

poznatkov, z toho 77 podozrivých osôb a 58 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 200 

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

v 70 prípadoch. Ide o osobný rozhovor s občanom o spôsobe riešenia jeho problému. Ide 

najmä o prípady, keď nám občan telefonuje a obracia sa na nás s nejakým problémom. MsP 

potom ako vyrieši, alebo zistí okolnosti problému občana, tohto spätne informuje o tom, čo 

MsP v danej veci urobila a aké sú prípadné ďalšie možnosti riešenia.  

 

Nočné Havrany (NH) – hliadky, vytvorené občanmi  nášho mesta, ktorí počas roku 

vo svojom voľnom čase hliadkovali cez víkendy v nočných hodinách priamo v teréne. Tu sa 

kontaktujú s mládežou, ktorá je vonku počas nočných hodín a v prípade potreby im poskytnú 

pomoc. V rámci Slovenska sme jediné mesto, kde sa tento projekt udržal.  

 

 

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

 

- 95 priestupkov obyčajných (najmä priestupky proti verejnému poriadku, rušenie 

nočného kľudu, proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti majetku, 

porušovanie VZN a iné). 

- 173 priestupkov v doprave 
Spolu bolo riešených 268 priestupkov, za tieto priestupky boli uložené blokové 

pokuty v celkovej hodnote  785 EUR.  

Celkovo bolo za rok 2019 riešených 3 738 udalostí, ktoré riešila MsP, a to nielen 

v oblasti riešenia priestupkov, ale i rôznych oznámení. 

 

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

vrakov, ktoré zaberali verejné priestranstvá. Často išlo o vozidlo nevyradené 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 2019 bolo odstránených 17 starých motorových 

vozidiel.  

 

 V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 33 psov, z toho 27 bolo 

odovzdaných pôvodným alebo novým majiteľom. Zvyšok psov (v počte 6), bol umiestnený 

do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom.  

 

 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.  

     

Počas roka 2019 MsP zabezpečovala kontroly verejného poriadku počas konania 

pietnej spomienky padlým rumunským vojakom, počas akcie „Vítanie jari“, Veľkonočného 

trhu, regulovanie dopravy pri dovoze a skladaní mája, počas osláv stavania mája, verejného 

poriadku a hladkého priebehu Staroturianskeho jarmoku, spolupracovala 

s hasičmi, príslušníkmi PZ a záchranármi pri príležitosti „Dňa deti“ na ul. Mierovej, 

dohliadala na dodržiavanie verejného poriadku a riešila dopravné situácie pred a počas 

festivalu „Divné veci “, zabezpečovala verejný poriadok a regulovanie dopravy počas 

príchodu motorkárov do ulíc mesta, ako aj počas vystúpenia kaskadéra a konania 

motorkárskeho zrazu v RO Dubník pod názvom „Tanec slnka“, regulovala dopravu v RO 

Dubník I počas konania akcie Beh Dubníkom, ako aj v priebehu súťaže v triatlone, či počas 
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preventívno bezpečnostnej akcie pri príležitosti ukončenia a taktiež otvorenia nového 

školského roku, zabezpečovala verejný poriadok a kontroly zamerané na dodržiavanie čistoty 

na verejnom priestranstve a proti krádežiam vencov na cintorínoch, mala na starosti 

bezproblémový priebeh Kopaničiarskeho trhu, Remeselného trhu, Vianočných trhov na 

námestí, zabezpečovala verejný poriadok a reguláciu dopravy počas príchodu Mikuláša, osláv 

Silvestra a vítania Nového roku na námestí, ako aj  na ďalších akciách usporiadaných Mestom 

Stará Turá. 

 Mestská polícia má neustály záujem zvyšovať celkovú bezpečnosť svojich 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 2019 riešila MsP 

Stará Turá:   
 

  

 Dňa 16.1.2019 bol o 15:15 hod. na MsP prinesený MT značky HTC, ktorý sa našiel pri ZŠ 

na ulici Komenského. Šetrením bolo zistené, že telefón patrí maloletej L. A. zo Starej 

Turej. Menovaná bola o skutočnosti upovedomená a prišla si svoj telefón v podvečerných 

hodinách prevziať. 

 Dňa 18.1.2019 v čase 18:35 hod. prijala hliadka telefonický oznam, že na chodníku pri 

OD Tesco leží muž a nehýbe sa. Hliadka oznam ihneď preverila, na mieste sme zistili, že 

sa jedná o miestneho bezdomovca J. S. ktorý bol silne pod vplyvom alkoholu a nevládal sa 

sám ani postaviť. Hliadka menovanému pomohla vstať, nakoľko bola teplota pod bodom 

mrazu bol prevezený služobným vozidlom na ul. Štefánikovu, kde býva jeho matka. 

Hliadka pani požiadala aby ho vzala do bytu, aby vonku nezamrzol. Tá sa nad synom 

zľutovala a vzala ho na noc k sebe. 

 Dňa 3.2.2019 v čase o 23:42 hod. hliadka zistila, že za viaduktom smerom na Nové Mesto 

nad Váhom je na ceste spadnutý strom. Vzhľadom k tomu, že hliadka nedokázala strom z 

cesty odpratať vlastnými silami, boli na miesto privolaní hasiči z Nového Mesta nad 

Váhom a strom za pomoci techniky odstránili. 

 Dňa 19.3.2019 o 17:40 hod. telefonicky požiadal príslušník OO PZ  o súčinnosť pri 

údajnom napadnutí osoby v priestoroch bývalej SPŠ. Po príchode na uvedené miesto sa 

tam už hliadka OO PZ nachádzala a komunikovala so skupinou ôsmich osôb. Skoro všetci 

boli pod vplyvom alkoholu a jednalo sa prevažne o miestnych bezdomovcov. Bolo zistené, 

že sa mali fyzicky napádať M.B. a L.Z. Nikto nebol zranený a nikto nechcel podať trestné 

oznámenie. Vec zostala v riešení príslušníkov OO PZ. 

 Dňa 22.3.2019 v čase od 23: 50 do 00:15 hod. hliadka MsP riadila dopravu v smere na N 

M n/V (od viaduktu smerom k TS) na vozovke sa v pravom jazdnom pruhu nachádzalo 

nepojazdné neoznačené vozidlo biely VW,  na ktorom vodič priamo na vozovke opravoval 

ľavé zadné koleso (vypadnuté ložisko a brzdový bubon), vozidlo sa mu podarilo spojazdniť 

v čase 00:20 hod. Hliadke MsP poďakoval za pomoc a spoluprácu pri riešení vzniknutého 

problému a následne z miesta odišiel. 

 Dňa 23.3.2019 v čase o 20:40 hod. zaregistrovala hliadka na ulici Štefánika, osobu ktorá 

práve spadla z bicykla. Okamžite bola skontrolovaná či nemá poranenia a nepotrebuje 

lekárske ošetrenie. Bolo zistené, že sa jedná o J. D. z Vaďoviec. Menovaný bol značne pod 

vplyvom alkoholu. Hliadka mu nedopitý tvrdý alkohol  z fľašky vyliala. Lekárske ošetrenie 

a pomoc hliadky MsP opakovane odmietal. Hliadka ho aspoň posadila na lavičku, aby si 
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oddýchol trochu vytriezvel a neskôr pokračoval domov. Za asi pol hodinu sa spomenutý 

pán už na mieste nenachádzal. 

 Dňa 29.3.2019 v čase o 18:46 hod. tel. požiadal hliadku MsP o asistenciu operačný 

pracovník z čísla 158, že neznáma osoba chce skočiť zo železničného mosta na ul. 

Husitskej. Oznam bol ihneď preverený na mieste bolo zistené, že hliadka OOPZ už má 

neznámeho muža spacifikovaného. Následne bol muž usadený do služobného vozidla 

OOPZ. Tam čakal na príchod RZP. Muž bol vyzvaný k preukázaniu totožnosti, kde bolo 

zistené, že sa jedná o V. D. bytom Myjava. Menovaný bol vozidlom RZP odvezený na 

psychiatrické oddelenie do Trenčína. 

 Dňa 8.4.2019 v čase o 12:30 hod. telefonicky oznámil pán L. zo Starej Turej, že na ulici 

Holubyho nad bývalou ZUŠ sa pohybujú asi 4 neznámi muži, v oranžových vestách a 

menovaný má obavu, aby tam nedošlo k nejakej "vykrádačke". Hliadka oznam ihneď 

preverila, na mieste ani v okolí sa takéto osoby už nenachádzali. Ďalším šetrením bolo 

zistené, že títo muži boli pracovníci stavebnej firmy, ktorá na uvedenej ulici opravovala 

kanalizáciu. 

 Dňa 8.4.2019 v čase 02:58 hod. prijala hliadka telefonické oznámenie, že po ulici SNP idú 

dvaja mladíci a sú veľmi hluční. Hliadka oznam ihneď preverila, mladíkov sme našli pri 

SLSP, pričom jeden stál na schodíkoch do potoka a druhý na neho pokrikoval z 

premostenia, jednalo sa o srbských občanov, konkrétne M.A. bytom Vladimira Miliča, Niš 

a P. M. bytom Nema Ulice , Niš. S oboma mladíkmi vykonala hliadka pohovor, aby sa 

stíšili a svojim správaním  nerušili nočný kľud a následne boli obaja z miesta vykázaní. 

 Dňa 13.4.2019 v čase 9:05 hod. oznámené na MsP, že v Topoleckej sa pohybuje podozrivé 

vozidlo s občanmi "tmavšej pleti". Hliadka následne vykonala kontrolu uvedenej lokality a 

zistila, že sa tam nachádza vozidlo biely Opel maďarské EČ H ... ... ktorého vodič I. L. 

bytom Budapešť, ponúkal na predaj paplóny. Z dôvodu, že vodič hovoril len po maďarsky, 

hliadka požiadala telefonicky bývalého colníka pána V. o tlmočenie, ktorý pánovi L. 

vysvetlil, že podomový predaj je zakázaný a následne bol vykázaný mimo Starej Turej. 

 Dňa 10.6.2019  o 13:00 hod bol na MsP prijatý telefonický oznam , že na tržnici leží asi 

nafetovaný muž  že sa nehýbe a možno že je i mŕtvy. Hliadka oznam preverila, na mieste 

bol pod vplyvom alkoholu miestny bezdomovec M. T. Menovaného sa hliadke podarilo 

pomocou vody prebrať, posadiť a neskôr mu hliadka pomohla z miesta odísť. Menovaný 

nebol zranený a nepotreboval lekársku pomoc.    

 Dňa 16.6.2019  bolo v čase 21:50 hod. telefonicky oznámené, že do pivničných priestorov, 

domu na ul. Úradníčkovej sa asi pred pol hodinou dostala neznáma osoba (mladší róm), 

ktorého tam teraz s otcom našli spať na podlahe. Hliadka oznam preverila, na mieste sa 

nachádzal hliadke neznámy muž, ktorý po prebudení, nevedel preukázať svoju totožnosť, 

zle artikuloval (ale nebol pod vplyvom alkoholu) a nebolo mu dobre rozumieť. Hliadka 

MsP osobu predviedla na OOPZ Stará Turá k zisteniu totožnosti, kde bolo zistené, že sa 

jedná o R. D. bytom Šulekovo . Na otázku, čo robí na Starej Turej odpovedal, že bol na 

jarmoku a teraz sa chystá navštíviť svoju matku, ktorá býva na Myjave. Z OOPZ Stará 

Turá menovaný odišiel sám v čase o 22:17 hod.  

 Dňa 3.7.2019  sa o 13:45 hod. na MsP dostavili miestni bezdomovci I.T a M.T. Priniesli 

príručnú kabelku, v ktorej sa nachádzal OP a ZP na meno V. N. bytom Nové Mesto nad 

Váhom. Tiež tam bol mobilný telefón  a rôzne bankomatové karty. Hliadke sa podarilo z 

uvedeného telefónu zistiť kontakt na syna, ktorý otcovi odkázal, že veci sa nachádzajú na 

MsP v Starej Turej. 

 Dňa 7.7.2019 bolo v čase o 21:35 hod. telefonicky oznámené, že na Dubníku 2 pred 

chatovou oblasťou v smere od hlavnej cesty č. 581 cca asi v úseku 200 m od križovatky je 

v húštine osobné motorové vozidlo, ktoré malo pravdepodobne dopravnú nehodu. Hliadka 

oznam ihneď preverila a na mieste zistila, že vozidlo Hyundai  z okresu NM 551 malo 
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naozaj nehodu. Hliadka vykonala obhliadku vozidla a taktiež okolia . Výsledkom kontroly 

bolo zistené, že vo vozidle sa nenachádza žiadna osoba, oba airbagy boli vystrelené. 

Vodič pravdepodobne opustil vozidlo a z miesta nehody ušiel. Na to bolo miesto 

skontrolované, či z vozidla neunikajú nebezpečné kvapaliny a celá vec bola nahlásená na 

č. 158. Za krátku chvíľu sa k nehode dostavila hliadka OOPZ, ktorá lustráciou vozidla 

zistila komu vozidlo patrí. Jednalo sa o J. S. bytom Drgoňova  Dolina . Hliadka OOPZ 

odišla z miesta nehody upovedomiť majiteľa vozidla o danej skutočnosti. Následne sa na 

miesto dostavil pracovník dopravnej polície, ktorý dopravnú nehodu zadokumentoval. 

Ďalej informoval hliadku MsP, že vozidlo príde odtiahnuť odťahová služba a dovtedy 

bude vozidlo strážiť hliadka OOPZ. 

 Dňa 12.7.2019 o 10:30 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od pána N. z Koštialech 

Doliny, že našiel za chalupami uhynutú zver, ktorá je už v rozklade a nevie koho má na 

skutočnosť upozorniť. Bolo mu odpovedané, že hliadka upovedomí poľovníkov, ktorí tam 

majú revír. Následne bol o uhynutej zveri telefonicky upovedomený pán P. B. ktorý 

prisľúbil, že sa o nahlásenú záležitosť postará a všetko zabezpečí. 

 Dňa 13.7.2019 v čase o 02:16 hod. hliadka prijala telefonický oznam, že na ul. SNP sa do 

vchodu dobíja mladík, ktorý svojim hlučným správaním zobudil oznamovateľa. Hliadka 

oznam ihneď preverila, na mieste bolo zistené, že sa jedná o Š. M. ktorý bol silne pod 

vplyvom alkoholu, nemal pri sebe kľúče od vchodu ani od bytu (asi ich stratil niekde 

vonku) a snažil sa dostať do vchodu, lebo vonku už mu bola zima. Šetrením bolo zistené, 

že pán Š. býva spolu s rodičmi v spomínanom vchode. Hliadka požiadala jedného zo 

susedov, ktorý pozeral na ulicu cez otvorené okno, aby otvoril vchod, aby sa pán Š. dostal 

aspoň do vchodu k bytu rodičov, Bol  hliadkou upozornený na nevhodnosť svojho 

správania a prisľúbil, že už bude potichu. 

 Dňa 13.8.2019 o 08:22 hod. bolo telefonicky oznámené, že pri Bille na kruhovom objazde 

stojí nejaká stará pani s palicou a červenou šiltovkou a zastavuje autá mávajúc pri tom 

dákym preukazom. Na mieste bolo zistené že opísaná pani práve nastupovala do auta na 

parkovisku pri Tescu. Išlo o pani L. K. zo Starej Turej. Menovaná chcela ísť niečo 

vybavovať na MsÚ a keďže je ZŤP tak chcela, aby ju nejaké auto zaviezlo na MsÚ. Pani 

bolo hliadkou vysvetlené že takto nemôže ohrozovať premávku a svojvoľne zastavovať 

autá na kruhovom objazde. Pani povedala že ani nevie čo robí, ale že druhý krát niečo 

takéto už neurobí. 

 Dňa 22.8.2019 v čase o 16:59 hod. bolo na MsP telefonicky nahlásené, že na ulici 

Hurbanovej leží na chodníku muž s krvavou tvárou. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná 

o V.K. zo Starej Turej, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nad okom mal veľkú 

krvavú ranu. Hliadka menovanému privolala RZP a zotrvala na mieste až do jej príchodu. 

Zdravotníci si následne muža prevzali na ošetrenie. 

 Dňa 24.8.2019 v čase o 23:00 hod. nahlásil pán K. , že sa mu nepozdáva chovanie dvoch 

osôb chodiacich okolo vozidla s prívesom pred Evanjelickou farou. Na mieste bolo 

zistené, že okolo vozidla Mitsubishi s Trnavským evidenčným číslom s prívesom sa 

pohybujú dve osoby s baterkami čelovkami. Po rozhovore s nimi bolo zistené, že vodič 

vozidla si prišiel prevziať včeliu rodinu a tie sa môžu prevážať len v noci. Z tohto dôvodu 

ich začali nakladať až keď nastala tma.  

 Dňa 1.9.2019  o 14:55 hod. požiadal operačný hasičského zboru o pomoc z dôvodu 

možného omeškania príchodu hasičskej hliadky pri otvorení vozidla Audi  na ulici SNP , v 

ktorom bolo uzamknuté dieťa a matka sa nevedela dostať dnu. Hliadka pomocou kladiva 

rozbila malé zadné okienko, cez ktoré vzhľadom na veľkosť vzniknutého otvoru do vozidla 

vliezla matka dieťaťa a otvorila ho diaľkovým ovládaním, ktoré mala v kabelke na 

prednom sedadle vo vnútri vozidla. Dieťa bolo nezranené, lekárska pomoc nebola 
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potrebná. O vyriešení situácie bol následne spätne telefonický upovedomený operačný 

hasičského zboru v Novom Meste nad Váhom. 

 Dňa 3.11.2019 v čase o 16:20 hod. vykonala hliadka šetrenie ohľadne dlhodobo 

zaparkovaného vozidla Š - Octavia bez evidenčných čísel na ulici Štefánikovej. Bolo 

zistené, že vozidlo vlastní R. V. zo Starej Turej, ktorý je momentálne v Dánsku a vozidlo  

dočasne odhlásil z evidencie. Medzi tým mu však skončila platnosť STK a EK.  Hliadka 

vykonala pohovor s jeho matkou, ktorá povedala, že synovi napíše e-mail aby ešte dnes 

telefonicky kontaktoval MsP . V čase o 18:25 hod. majiteľ vozidla zavolal a  celá situácia 

okolo jeho vozidla mu bola vysvetlená. Hliadke uviedol, že do 14 dní sa pokúsi problém s 

vozidlom vyriešiť a že ho dá pravdepodobne odviesť odťahovou službou. Následnou 

kontrolou po niekoľkých dňoch bolo zistené, že vozidlo bolo odstránené.  

  Dňa 12.11.2019 bolo o 17:15 hod. telefonicky oznámené, že na parkovisku pri Zetku je  

vozidlo, ktoré blokuje prejazd cez vozovku. Hliadka na mieste zistila, že vodič červenej 

dodávky  pravdepodobne nezabezpečil svoje vozidlo proti pohybu a to sa samovoľne 

posunulo cca o 3 metre. Hliadka lustráciou na OO PZ zistila majiteľa M. A. zo Starej 

Turej, ktorého sme vyrozumeli, aby si auto preparkoval. Pri samovoľnom posune vozidla 

došlo k oškretiu vedľa stojaceho vozidla bielej farby. Pán A.  prisľúbil, že sa s majiteľom 

bielej dodávky dohodne na uhradení vzniknutej škody, ktorú spôsobilo jeho vozidlo. 

  Dňa 16.11.2019 o 13:25 telefonicky oznámila pani N,  že pri viadukte smerom na 

Miškech Dedinku stojí asi sedemročný chlapec. Menovaná uviedla že tam stojí sám už 

viac ako dve hodiny a keď sa ho spýtala čo tam robí povedal, že čaká na otca. Hliadka 

oznam preverila,  na uvedenom mieste sa už popisovaná osoba nenachádzala. 

  Dňa 22.11.2019 v čase o 13:05 hod. sa na MsP dostavili dvaja žiaci ZŠ, ktorí našli 

pánsku peňaženku. V peňaženke sa nachádzali doklady na meno J. M. bytom Myjava a 

hotovosť 55 €.O tejto skutočnosti bol vyrozumený náčelník MsP  Myjava, ktorý prisľúbil, 

že vyrozumejú majiteľa, aby si stratenú peňaženku prišiel vyzdvihnúť. 

  

 

 

   Ing. Ľubomír Málek,       

        náčelník MsP 

 

 

 

 


