
Správa zo služby 
3.9.2015 

 
     Hliadka: Kostický (066), Hrnčár (083) 
     Rajóny: V1 PCO1 
            
18:00 Rozdelenie do rajónov, prevzatie výstroje, výzbroje, služobného vozidla. 
18:30 Kontrola verejného poriadku, požívania alkoholu na ver. priestranstve, osôb 

požívajúcich zakázané látky na Šibeničnom vrchu v lokalite Turecká varta, preverené 
okolie, porušenie zákona nebolo zistené. 

18:47 Na pokyn operačného pracovníka presun na ul. Farská križovatka s Kupeckou,  
z dôvodu poškodenia stĺpika taxi službou. Preverené 18:55 – 19:02. Na mieste sa už 
nachádzala hliadka PZ SR: NR-375GL, VW Golf, biely. Taxík:  NR-601GD,  
Š. Octavia, žltá, vodič vozidla: Miloš Manduch, r.č. 850929/7643, číslo obč. preukazu 
EB 443840, bytom Zvolenská č. 32, Nitra. Hliadka PZ vec riešila ako škodovú 
udalosť, poškodený stĺpik zapísaný do knihy závad (jedná sa o stĺpik pri kostolíku), 
vyhotovené foto F-3.  

19:08  Kontrola verejného poriadku, alkohol, osôb požívajúcich nelegálne látky na Hradnom 
kopci a v okolí, porušenie zákona nebolo zistené. 

19:20  Zloženie blokovacieho zariadenia na Wilsonovom nábreží za porušenie ustanovenia 
§22/1/l zákona č. 372/1990 Zb., nerešpektovaním ustanovenia §25/1/q zákona  
č.8/2009 Z.z., vozidlom: Audi, šedé, NR-467GG. Vodič vozidla: Katarína 
Rmsauerová, rod.č. 545519/2776,  číslo obč. preukazu SL 791774, bytom Chmelová 
Dolina 52, Nitra. Riešené BP- 20€ č.bl. 0589975-76/066. 

19:25 Kontrola verejného poriadku, požívania alkoholu, osôb požívajúcich nelegálne látky na 
betónovom skelete na Napervillskej ul. a okolí, porušenie zákona nebolo zistené. 

19:32 Na pokyn operačného pracovníka preverenie sťažnosti na autobusovej stanici z 
dôvodu obťažovania čakajúcich občanov na nástupišti č. 6. neznámou osobou 
vulgarizmami, vykrikovaním. Preverené 19:42 – 19:50. Prezreté nástupište, preverené 
široké okolie autobusovej stanice i ŽsR, osoba nezistená, porušenie zákona v čase 
kontroly nebolo zistené. 

19:55  Na pokyn operačného pracovníka presun na ul. Pri Synagóge z dôvodu signalizácie 
narušeného objektu č. 9. Preverené 20:00 – 20:15. Na mieste bol skontrolovaný celý 
objekt, neboli narušené ani dvere ani okná, neboli otvorené alebo poškodené, zistenie 
nahlásené OP, porušenie zákona nebolo zistené. 

20:30  Kontrola verejného poriadku na železničnej stanici, vykonaná pochôdzka, porušenie 
zákona nebolo zistené. 

20:45   Hygienická prestávka 15 minút. 
21:00   Pokračovanie v hliadkovaní. 
21:10 Kontrola verejného poriadku, požívania alkoholu na ver. priestranstve, osôb 

požívajúcich nelegálne látky na ul. Lomnická na tribúnach atletického štadiónu 
Stavbár, kontrola garáží na ul. Lomnická – nikto sa tam v čase kontroly nenachádzal, 
kontrola parkovania vozidiel na mieste vyhradenom pre ZŤP pred OC Max a OC 
Baumax, porušenie zákona nebolo zistené. 

21:27  Kontrola verejného poriadku, znečisťovania, kontrola skupiniek mládeže na lavičkách 
na ul. Kremnická, vykonaná pochôdzka na pešo, porušenie zákona nebolo zistené. 
Presun na pešo na ul. Štiavnická pri kotolňu, kontrola ver. poriadku, kontrola mládeže, 
porušenie zákona nebolo zistené. 

21:55  Vykonávali sme priebežnú kontrolu zameranú na verejný poriadok na Hradnom kopci 
medzi ulicami Malá a Podzámska, kde často dochádza k narúšaniu verejného poriadku 
mládežou. Pri pochôdzke sme si všimli dve osoby, ktoré sa nachádzali pri vinotéke na 
schodoch spájajúcich ulicu Podzámska a Horný Palánok. Obe osoby sedeli na 



schodoch a manipulovali s ohňom. Keď sme k nim pristúpili bližšie, uvideli sme na 
zemi porozkladané fajky slúžiace aj na fajčenie marihuany. Taktiež mali vedľa seba 
položenú plastovú fľašu s deravým uzáverom a kovovú aplikáciu upravenú na fajčenie 
marihuany. Nakoľko je nám uvedená lokalita známa ako miesto, kde sa stretávajú 
osoby užívajúce návykové látky, ako aj charakter a význam predmetov, ktoré mali 
tieto osoby pri sebe, nadobudli sme dôvodné podozrenie, že u seba prechovávajú 
omamné a psychotropné látky. Osoby sme vyzvali, aby nám predložili doklad 
totožnosti. Jednalo sa o Jakub Uharček, r.č. 960522/2539, č.o.p. EK 452104, trvale 
bytom Nitra, Jurkovičova 9 (menovaný mal pri sebe jedno vrecúško sušiny 
pripomínajúcej marihuanu). Slavomír Slovák, r.č. 000722/2545, č.o.p. EV 115686, 
bytom Nitra-Dolné Krškany, Na Priehon 37. Následne sme zabezpečili miesto činu, 
podozrivé osoby a predmety. 
       Pre podozrenie z naplnenia TČ nedovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, sme okamžite na 
miesto privolali hliadku PZ SR, ktorej sme osoby na mieste odovzdali. Záležitosť si 
prevzala hliadka PZ v čase 22:10. Zotrvanie na mieste do príchodu vyšetrovateľa 
nadporučíka Škvareninu, ktorý sa dostavil v čase 22:55. Následne bola poskytnutá 
súčinnosť hliadke PZ pri prevoze Jakuba Uharčeka na obvod PZ na ul. Nábrežie 
Mládeže v čase 23:05. Ukončenie v čase 23:20. Presun na útvar MsP – písanie 
úradných záznamov k predmetnej veci. 

23:30   Písanie úradného záznamu na útvare MsP. 
00:15   Plánovaná prestávka 45 minút 
01:00  Pokračovanie v hliadkovaní. Presun na ul. Nábrežie mládeže z dôvodu odovzdania 

úradného záznamu orgánom činným v trestnom konaní k zistenej veci. 
01:15   Na pokyn operačného pracovníka preverenie sťažnosti na ul. Dunajská pri domove 

dôchodcov ohľadne neznámej osoby volajúcej o pomoc. Preverené 01:25 – 01:38. Na 
mieste bola prezretá celá ulica Dunajská, nebolo počuť žiadne volanie o pomoc, ani 
žiadne hlasy, bol vykonaný pohovor s obyvateľkou bývajúcej na ul. Dunajská, 
uviedla, že počula nejaké volanie, ale pred naším príchodom to utíchlo. Osoba 
nevedela určiť, odkiaľ sa zvuk šíril, prezreté boli okolité ulice, nebola zistená žiadna 
osoba volajúca o pomoc. Porušenie zákona nebolo zistené, miesto sme opustili. 

01:50  Presun na ul. Nábrežie mládeže na obvod PZ, vykonávanie potrebných objasňovacích 
úkonov u vyšetrovateľa, ohľadne hore uvedenej udalosti. 

02:02   Kontrola záverečných hodín na ul. Kmeťkova 1 Nitra, prevádzka Bar Luna, prevádzka 
uzavretá, porušenie zákona nebolo zistené. 

02,04 Kontrola záverečných hodín na ul. Radlinského 14 Nitra, prevádzka Jazz Caffe, 
prevádzka uzavretá, porušenie zákona nebolo zistené. 

02:06   Kontrola záverečných hodín na ul. Ďurková 5 Nitra, prevádzka Jak Doma, prevádzka 
uzavretá, porušenie zákona nebolo zistené. 

02:10   Príslušník 083 -  zastupovanie operačného pracovníka, príslušník 066 písanie správy 
zo služby 45 minút 

02:55   Pokračovanie v hliadkovaní. 
03:10   Kontrola verejného poriadku v centre mesta, porušenie zákona nebolo zistené. 
03,35  Kontrola verejného poriadku v mestskom parku a v okolí, porušenie zákona nebolo 

zistené. 
04:00   Kontrola objektu bývalých vojenských kasární, porušenie zákona nebolo zistené. 
04:45   Pokračovanie v hliadkovaní. 
05:00  Kontrola záverečných hodín na ul. Radlinského 14 Nitra, prevádzka Kaviareň Flash, 

prevádzka uzavretá, porušenie zákona nebolo zistené. 
05:04  Na pokyn operačného pracovníka presun na ul. Štefánikova tr. 60, signalizácia 

narušenia objektu mestský úrad, objekt č. 2. Preverené 05:10 – 05:27. Na mieste bol 



prezretý celý objekt, nebol narušený, všetky okná i dvere uzamknuté, nahlásené OP, 
v čase 05:27 si vec prevzala hliadka MsP Nitra na V7.  

05:30 Odovzdanie výstroje, výzbroje, písanie správy zo služby, odovzdanie vozidla. 
06:00 Ukončenie služby. 
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