
Správa zo služby 
dňa 22.2.2014 

 
     Hliadka: Kostický (066), Hrnčár (083) 
     Rajóny: V6, Mesto, sťažnosti, PCO1 
           
07:00 Nástup do služby, rozdelenie do rajónov, prevzatie úloh, výzbroje, výstroje a vozidla. 
07:25   Odchod z útvaru MsP Obvod Mesto. 
07:36 Kontrola verejného poriadku a čistoty na Štefánikovej triede na pešej zóne 

a Svätoplukovom námestí, porušenie zákona nebolo zistené. 
08:00  Aktivita - kontrola mestského parku, ohľadne požívania alkoholu, bezdomovcov 

a problémových osôb so psychotropnými a omamnými látkami, na mieste nebolo 
porušenie zákona zistené. 

08:20  Kontrola parkovania na verejnej zeleni a parkovanie na vozovke, na ul. Nábrežie 
mládeže pri SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu, porušenie zákona nebolo zistené. 

08:40   Kontrola parkovania na vyhradenom parkovisku s povolením MsÚ na ul. Podzámska 
vo vnútroblokoch, porušenie zákona nebolo zistené.   

08:48  Kontrola parkovania na vyhradenom parkovisku pre ZŤP na ul. Ďurková, porušenie 
zákona nebolo zistené. 

09:00   Hygienická prestávka 10 minút 
09:10   Odchod z útvaru MsP. 
09:13  Kontrola parkovania na verejnej zeleni a parkovanie na vozovke, na ul. Nábrežie 

Mládeže pri SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu, porušenie zákona nebolo zistené. 
09:24  Aktivita - kontrola Brezového hája na Chrenovej v lokalite za predajňou Toyota, 

ohľadne alkoholu, bezdomovcov a problémových osôb so psychotropnými 
a omamnými látkami, na mieste nebolo porušenie zákona zistené. 

09:40  Na pokyn operačného pracovníka preverenie oznamu na ul. Nábrežie mládeže 15 
pani Čavojovou, ktorá oznámila, že osoba mužského pohlavia sa snaží dostať do jej 
bytu. Preverené 9:49 – 10:10. Na mieste sme vykonali pohovor s oznamovateľkou p. 
Marcelou Čavojovou, r.č. 735311/6683, bytom Janova Ves 80, Partizánske, ktorá nám 
uviedla, že dotyčného muža pozná, jedná sa o Tomáš Adámek, r.č. 811225/ 6757, 
bytom tr. A.Hlinku 51, Nitra. Uviedla, že je to muž jej kamarátky, ktorá bola v čase 
kontroly u nej v byte: Alena Adámeková, r.č. 886010/ 7115, bytom Ladice 272. Obe 
uviedli, že mu nechcú otvoriť, nakoľko majú v súčasnosti partnerské nezhody. 
Následne sme vykonali pohovor s priateľkiným manželom, hore menovaným 
Tomášom Adámekom, ktorý uviedol, že záležitosť už bude riešiť pokojne. Alena 
Adámeková nám uviedla, že sa vlastne nič nestalo a nechce danú záležitosť ďalej 
riešiť. Z tohto dôvodu porušenie zákona nebolo na mieste spoľahlivo zistené. Odchod 
z miesta o 10:10h.  

10:40  Kontrola parkovania na verejnej zeleni a parkovanie na vozovke, na ul. Nábrežie 
Mládeže pri SPU – Fakulta Ekonomiky a Manažmentu, porušenie zákona nebolo 
zistené, na mieste bolo vyhotovené Foto 3x F-17.  

10:52  Na pokyn operačného pracovníka sme sa OP opätovne presunuli na Nábrežie 
mládeže 15, nakoľko oznamovateľka p. Čavojová oznámila, že spomenutý Tomáš 
Adámek sa opäť snaží do bytu dostať násilím (kope do dverí). Po príchode na miesto 
o 11:00 h nám oznamovateľka p. Čavojová uviedla, že Tomáš Adámek jej poškodil 
dvere do bytu a chce podať trestné oznámenie. Dvere boli skutočne mierne prevalené 
a z dôvodu podania trestného oznámenia sme na miesto privolali hliadku PZ SR, ev.č. 
NZ-064DR, ktorá si záležitosť na mieste prevzala. Ukončenie udalosti o 11:24 hod. 

11:24  Na pokyn operačného pracovníka preverenie oznamu na ul. Chrenovská pred OC 
Baumax o rómskych občanoch, ktorí obťažovali občanov predajom rôzneho tovaru. 
Preverené 11:26 – 11:33. V čase kontroly sa na mieste nenachádzali žiadne osoby, 



ktoré by ponúkali tovar, prezreté okolie aj pred OC Max, porušenie zákona nebolo 
zistené.    

11:39 Aktivita - kontrola ul. Lomnická (tribúny), z dôvodu užívania alkoholu, bezdomovcov 
a problémových osôb so psychotropnými a omamnými látkami, na mieste nebolo 
porušenie zákona zistené, kontrola parkovania na ZŤP pred OC MAX, Baumax. – 
BZZ 

11:45  Aktivita - kontrola Mestského parku z dôvodu užívania alkoholu, bezdomovcov 
a nežiaducich osôb so psychotropnými a omamnými látkami, na mieste nebolo 
porušenie zákona zistené. 

11:58  Aktivita - kontrola Mestského parku z dôvodu užívania alkoholu, bezdomovcov 
a nežiaducich osôb so psychotropnými a omamnými látkami, na mieste nebolo 
porušenie zákona zistené. 

12:41  Zloženie blokovacieho zariadenia na ul. Kúpeľná za porušenie ustanovenia §22/1/l 
zákona č. 372/1990 Zb., nerešpektovaním ustanovenia §25/1/o, zákona č. 8/2009 Z.z., 
vozidlom: Ford Mondeo, čierne, NR-143FF. Vodič vozidla: Eduard Dubovský, r.č. 
870126/7091, č. ob. preukazu SJ 832256, bytom Zvolenská5/6 Nitra. 

  Riešené BP- 20,-€ č.bl. 0174980-81/066. 
12:50  Zloženie blokovacieho zariadenia na ul. Podzámska za porušenie ustanovenia §22/1/l 

zákona č. 372/1990 Zb., nerešpektovaním ustanovenia §25/1/o, zákona č. 8/2009 Z.z., 
vozidlom Audi A6, čierna, NR-016GN. Vodič vozidla: Pavel Geršl, r.č. 841105/6775, 
č. ob. preukazu EB 079787, bytom Výstavná 37 Nitra. 
Riešené BP- 20,-€ č.bl. 0215161-62/083. 

13:00  Aktivita - kontrola okolia betónového skeletu, kontrola Brezového hája na Chrenovej 
lokalita za predajňou Toyota, kontrola ul. Lomnická (tribúny na atletickom štadióne), 
ohľadne požívania alkoholu, bezdomovcov a nežiaducich osôb so psychotropnými 
a omamnými látkami, na mieste nebolo porušenie zákona zistené. 

13:17  Kontrola parkovania na ZŤP pred OC MAX, Baumax. – bez zisteného porušenia 
zákona 

13:25   Plánovaná prestávka 45 minút 
14:10   Odchod z budovy MsP. 
14:15 Aktivita - kontrola na Šibeničnom vrchu, z dôvodu užívania alkoholu, prítomnosti 

problémových bezdomovcov a nežiaducich osôb so psychotropnými a omamnými 
látkami, na mieste nebolo porušenie zákona zistené. 

14:37  Na pokyn operačného pracovníka preverenie signalizovaného narušenia objektu MŠ 
Štiavnická na ul. Štiavnická. Preverené 14:46 – 15:01. Na mieste nás už čakala 
školníčka, pani Radičová, s menovanou sme prezreli celý objekt, ten nebol narušený či 
poškodený, v objekte sa nikto nenachádzal, narušenie objektu nebolo zistené. 

15:03 Aktivita - kontrola lokality Mikov Dvor, z dôvodu užívania alkoholu, prítomnosti 
problémových bezdomovcov a nežiaducich osôb so psychotropnými a omamnými 
látkami, na mieste nebolo porušenie zákona zistené.   

15:10  Aktivita - kontrola ul. Lomnická (tribúny na atletickom štadióne) z dôvodu užívania 
alkoholu, prítomnosti problémových bezdomovcov a osôb so psychotropnými 
a omamnými látkami, na mieste nebolo porušenie zákona zistené, kontrola parkovania 
na ZŤP pred OC MAX, Baumax. – bez zistených závad (BZZ) 

16:00   Hygienická prestávka 15 min 
16:15   Odchod z útvaru MsP. 
16:30 Aktivita - kontrola na Šibeničnom vrchu z dôvodu užívania alkoholu, prítomnosti 

problémových bezdomovcov a nežiaducich osôb so psychotropnými a omamnými 
látkami.  
V čase o 16.50 h sme na uvedenom mieste spozorovali dvoch mladíkov (bližšie 
podrobný úradný záznam priložený k správe). Jednalo sa o Roman Laboš, r.č. 961217/ 
2559, č.o.p. EB 916446, bytom Sojčia 4, Nitra. Menovaný mal vo svojom ruksaku päť 
plastových vrecúšok marihuany. Na mieste sa nachádzal aj jeho kamarát Kevin 



Straňák, r.č.970921/ 2557, č.o.p.  EC 379350, bytom Južná 36, Nitra. Následne sme 
zabezpečili miesto činu, podozrivé osoby a predmety. 

            Pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu  nedovolenej výroby  
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi, sme okamžite na miesto privolali hliadku PZ SR, ktorá si 
podozrivé osoby, predmety i celú vec prevzala na mieste. 

19:40   Odovzdávanie a čistenie vozidla V6. 
20:00  Prevoz hliadkou V2 na Nábrežie mládeže ma obvodné oddelenie PZ, odovzdanie 

úradného záznamu orgánom činným v trestnom konaní. 
20:15 MsP – príchod, odovzdanie výstroje, výzbroje, dopísanie správy. 
20:45 Ukončenie služby. 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  ............................................ 
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Prevzal: ................................... 


