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Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
IV.  štvrťroka  2014 

 

 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo v IV. štvrťroku 2014  

 

       V  hodnotenom období II. štvrťroka 2014 bolo celkovo evidovaných 256  prípadov z  ktorých bolo 

223  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 33  porušení všeobecne záväzných nariadení 

mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 132 blokových pokút na celkovú sumu 1210,-€,  

napomenutím bolo riešených  84 priestupcov, 2  prípady  boli odstúpené Okresnému riaditeľstvu PZ 

Lučenec. Kamerovým systémom bolo zistených 102 prípadov a fotopascou 42 prípadov.    
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Výslednosť MsP: 

 

OBDOBIE 
Celkovo 

riešených 

prípadov 

 

Počet 

porušení 

PZ 

Počet  

porušení 

VZN 

Počet zaplatených 

pokút  na 

sumu 

   Počet 
napome-  

     nutí 

V štádiu 

riešenia 

I.  /  2013 316 277 33 169/ 1345.-€ 126 13 

II.  / 2013 300 272 27 164/ 1230.-€ 114 7 

III. /  2013 238 208 28 129/ 1125.-€ 90 7 

IV. /  2013 237 222 15   118/  885.-€ 89 13 

I. /  2014 457 436 20 244/ 1835.-€ 165 18 

II. / 2014 246 206 40 132/ 1105.-€ 79 14 

III. / 2014 256 192 64 138/ 1115.-€ 92 10 

IV. / 2014 256 223 33 125/ 1110.-€ 84 11 

 

 

OBDOBIE Odložené   

prípady 

Uložené 

prípady 

 

Nezaplatené 

pokuty na 

sumu 

 

Odstúpené 

prípady 

PZ 

Odstúpené   

prípady 

MsÚ 

Odstúpené   

prípady 

OÚ, DÚ 

I. /  2013 3 0 14/ 150,-€ 14 0 0 

II. /  2013 2 0 7/ 80,-€ 6 0 0 

III./  2013 4 0 9/ 125,-€ 5 1 0 

IV./ 2013 7 0 4/ 55,-€ 6 0 0 

I./  2014 1 4 12/105,-€ 7 7 0 

II./  2014 2 0 9/115,-€ 10 0 0 

III./  2014 0 0 5/45,-€ 11 0 0 

IV. / 2014 1 0 7/100,-€ 2 1 0 
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Vybrané riešené prípady  v roku 2014: 

• dňa 15.1.2014 v čase okolo 17,20 hod. v zadnej časti mestského parku od veľkej  stanice, 
malo dôjsť  k obnažovaniu dovtedy neznámym mužom, nad čím sa pohoršovali 2 okoloidúce 
občianky, ktoré vec oznámili, na základe čoho hliadkou MsP bol na mieste zadržaný  Robert 
G., bytom Fiľakovo, ktorý sa nedávno vrátil z výkonu trestu, následne bola vec odovzdaná na 
ďalšie šetrenie Obvodnému oddeleniu PZ vo Fiľakove pre podozrenie z trestného činu,  

• dňa 5.2.2014 v čase 13,40 hod. došlo na Biskupickej ulici na autobusovej zastávke ku krádeži 
peňaženky  majiteľky Eriky F., bytom Radzovce, ktorej pri nastupovaní do autobusu dovtedy  
neznáma  páchateľka vytiahla z kabelky peňaženku a dala s ňou na útek, čo  spozorovala  
hliadky MsP a páchateľku za pomoci miestneho občana  Petra B., zadržala na Štúrovej ulici, 
o zadržaní bolo zistené, že sa jednalo o  Inu B., bytom Lučenec,  u ktorej bola peňaženka  
zaistená s následne bola  predvedená a odovzdaná na Obvodné oddelenie PZ, jednalo sa 
o známu vreckárku, ktorá   bola obvinená z prečinu vreckovej krádeže a v skrátenom konaní 
bola  predvedená  okresnému sudcovi,   

• dňa 14.2.2014 v čase o 19:05 hod. v mestskom parku bolo hliadkou MsP zistené  umožnenie 
konzumácie alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov, ktorého konania sa dopustil  Zsolt M., 
bytom Čamovce, ktorý  umožnil konzumáciu alkoholu  Lukášovi B., bytom Čamovce , za čo 
mu bola uložená bloková pokuta  10,-€, 

• dňa 15.2.2014  v čase o 23,00 hod. na Námestí Slobody bola hliadkou MsP zistená  – 
konzumácia alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, ktorého konania sa dopustili 
Štefan B.,  bytom Fiľakovo,  a  Patrik R., bytom Fiľakovo,  obom bola uložená bloková pokuta 
po 5,-€, 

• dňa 21.2.2014 V čase o 21.20 hod. hliadka MsP vykonala zákrok v bytovke  na Daxnerovej 
ulici č. 75, kde Dezider T., bytom Hodejov, ktorý sa dobíjal do bytu bývalej družky, pritom 
nadával a vykrikoval, pričom aj napriek upozorneniam zo strany hliadky MsP, aby  opustil 
priestory, správal sa arogantne a vulgárne, boli po výzve použité donucovanie prostriedky - 
hmaty, chvaty a putá,    a následne bol predvedený a odovzdaný na OO-PZ Fiľakovo, 

• Dňa 1.3.2014 hod. zistené založenia divokej skládky na ul. Daxnerovej pred čističkou OV, zo 
zaistených smetí bola zistená páchateľka Marcela V., bytom Fiľakovo,  ktorej bola uložená BP 
20,-€, 

• Dňa 2.3.2014 v čase o 23.45 hod. po telefonickom oznámení, že neznámy páchateľ sa snažil 
odcudziť rôzny kovový materiál z rozostavaného rodinného domu na ul. SNP č. p. 11 vedľa 
Kelt Pubu, miesto bolo prehľadané, pričom sa páchateľ dal na útek a následne bol na ul. 
Podhradská  zadržaný, pričom sa jednalo Barnabáša B., bytom Fiľakovo, ktorý chcel kovové 
veci odovzdať do šrotu, po zadržaní bol odovzdaný  na OO-PZ pre trestný čin krádeže, 

• Dňa 4.3.2014 v čase 15,50 hod. zistený priestupok založenia divokej skládky na ul. 
Družstevnej ulici na Ratkarskom kopci - jednalo sa o súčiastky z auta zn. Ford, následne bol  
zistený priestupca uvedeného skutku a to Milan F., bytom Fiľakovo,  ktorý sa k skutku priznal. 
Bola mu uložená blok. pokuta vo výške 30,-€, následne mu bolo prikázané aby odpad 
odpratal, čo následne aj urobil, 

• Dňa 27.3.2014 v čase 09,50 hod. na Družstevnej  ulici za kompostárňou prichytený hliadkou 
MsP  Jozef M., bytom Fiľakovo,  ktorý z poľa patriaceho Filagru a.s. trhal  rastliny repky 
olejnej ako krmivo pre svoje  domáce zvieratá, bol vyrozumený pracovník  Filagra , ktorý 
uviedol, že súhlas k takejto činnosti nikomu nedávali a teda sa jednalo o krádež, za čo 
menovanému bola na mieste uložená  pokuta 20,-€,  
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• dňa 28.3.2014 vykonaná akcia za spoluúčasti príslušníkov OO-PZ so zameraním sa na 
mladistvé a maloleté osoby v  pohostinských a reštauračných zariadeniach na konzumáciu 
alkoholických nápojov, počas kontroly zistených 7 osôb mladších ako 18 rokov, ktoré boli pod 
vplyvom alkoholu, pričom jednej osobe  Tiborovi  J., bytom Fiľakovo,  bola uložená bloková 
pokuta v sume 15,-€, za umožnenie  požitia alkoholu osobe mladistvej.    Všetky osoby boli 
riešené  v zmysle  zákona priestupkovou komisiou  pri MÚ Fiľakovo. 

• dňa 14.4.2014 bolo hliadkou zistený páchateľ, ktorý založil dve skládky vykonané šetrenie vo 
veci dvoch  skládok čierneho odpadu na Puškinovej a Daxnerovej ulici, zistený ten istý 
páchateľ Peter K., bytom Fiľakovo, ktorému bolo preukázané vyvezenie smetí a to 
autosúčiastok na Daxnerovu ulicu a izolácie z chladničky, ojazdené pneumatiky a pena 
z autosedačiek na Puškinovej ulici, menovaný dostal príkaz smeti odstrániť a bola mu zároveň 
uložená bloková pokuta 30,-€, 

• dňa 25.4.2014 v čase 08,00 hod. prijaté oznámenie Márie Šestákovej, nar.1963, bytom 
Fiľakovo, ul. Timravy č. 19, že jej  deň predtým rozbili rómske deti okno na dome,  po 
vykonanom šetrení bolo hliadkou MsP zistené, že okno rozbil maloletý Gabriel D., bytom 
Fiľakovo,  ktorý v tom čase tam bol s mal. Csillou Ö., ktorá už aj predtým napádala  
oznamovateľku, bol vykonaný pohovor  s matkou  páchateľa Zlatou D., bola odložená 
z dôvodu veku páchateľa, 

• dňa 4.5.2014 došlo ku krádeži plechov z drevárni pri dome na Baštovej ulici č. 23 ku škode 
majiteľky Anny B., šetrením MsP bolo zistené, že tieto odcudzil Gabriel J., bytom Fiľakovo,   
a následne odovzdal do zberni surovín, kde  mu bolo vyplatené 9,-€, , bola  privolaná hliadka 
OO-PZ, ktorá prípad na mieste prevzala, 

• dňa 4.5.2014 vykonané ďalšie šetrenie vo veci oznámenia krádeže plechového suda na 
Mlynskej ulici č.p. 7 ku škode Eleny A., ktorú krádež vykonal Július Ö., ktorý odcudzený sud 
odviezol na fúriku do zberni surovín, kde mu bolo vyplatené, ktorý vyplatil 7,-€, prípad na 
mieste prevzali príslušníci OO-PZ z dôvodu, že menovaný má opakovanú krádež a bude 
stíhaný už za trestný čin krádeže,  

• dňa 15.5.2014 V čase 09,00 hod. vykonaná kontrola  domu na ulici Čsl. Armády, kde sa v čase 
kontroly nachádzali 4 osoby a to: 
1/ Štefan O., bytom Fiľakovo,  

2/ Patrik P., bytom Fiľakovo,  

3/ Adriana OLÁHOVÁ,  bytom Fiľakovo,  /sestra Štefana O./ 

4/ malol.Veronika B., bytom Fiľakovo,  

Počas kontroly zistené, že Štefan O. tam fetoval toluén, ktorý poskytol aj maloletej Veronike 

Balogovej. Na základe tejto skutočnosti boli všetci štyria predvedení na OO-PZ Fiľakovo 

k ďalšiemu riešeniu. 

• dňa 22.5.2014 v čase 14,10 zistený priestupok zakúpenie alkoholu  pre maloletú osobu – 
páchateľ Ondrej A., bytom Fiľakovo,  - uložená BP 10,-€, menovaný zakúpil v Bille pre 
maloletého Nica G., bytom Fiiľakovo, plechovku piva, ktorý následne túto vypil,   

• dňa 13.6.2014 v čase 09,30 hod. prijaté oznámenie od Štefana B., bytom Radzovce , ktorému 
dovtedy traja neznámi  chlapci vo veku okolo 16 rokov odcudzili elektrickú rozbrusovačku, 
ktorú mal položenú na zemi pri zatepľovaní bytovky na Sládkovičovej ulici, po vykonanom 
pátraní bolo zistené, že odcudzenie vykonali : 
1/ Patrik B., bytom Fiľakovo,  

2/ Nikolas  M., bytom Fiľakovo,  

3/ Ladislav G. bytom Fiľakovo,     

Menovaní  po odcudzení vec odpredali  Štefanovi K. 8,-€ a peniaze spoločne minuli v herni 

Centrál na Hlavnej ulici. Vec bola zaistená a vrátená oznamovateľovi. U menovaných  
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sa jedná o opakovanú krádež, preto bol spisový materiál odstúpený na OO PZ Fiľakove 

z dôvodu  podozrenia zo spáchania trestného činu. 

• dňa 24.7.2014 došlo ku krádeže kukanádoby z ul. J,Kráľa, kde páchateľa zachytila kamera 
majiteľky domu Ivety  B. ba základe ktorého záznamu sa podarilo vypátrať páchateľa pričom 
sa jednalo o Ivana B.,  bytom Fiľakovo, kukanádoba bola vrátená a vec bola odstúpená na 
OO-PZ Fiľakovo z dôvodu, že menovaný bol podozrivý zo spáchania trestného činu krádeže,  

• dňa 5.9.2014 v čase 07,15 hod. bolo prijaté oznámenie, že dvaja rómovia na Jilemnického 
ulici  tlačia vozík s naloženou kukuricou - 8 vriec, na základe uvedeného oznámenia boli  
hliadkou  na uvedenej ulici  kontrolovaní Gabriel J., bytom Fiľakovo,  a Kristián H., bytom 
Fiľakovo, ktorí uviedli, že kukuricu odcudzili z poľa pri benzínovom čerpadle na Lučenskej 
ulici, ktorá kukurica je majetkom fy Filagro Fiľakovo, oboch páchateľov  si na mieste prevzala 
hliadka OO-PZ Fiľakovo, ktorá bola privolaná z dôvodu, že menovaní sú podozriví zo 
spáchania trestného činu krádeže, 

• Dňa 20.9.2014 V čase 23,00 hod. prijaté telefonické oznámenie, že v Pivárni Katka na Hlavnej 
ulici došlo k fyzickému napadnutiu viacerých osôb zo strany Milana B., bytom  Rimavská 
Sobota,  ktorý svojou hlavou udrel do čela svojho svokra ako aj ďalšieho hosťa Rolanda B., 
bytom Fiľakovo,  pričom medzitým Milan Bari odišiel  na vozidle, ktoré malo ísť na Daxnerovu 
ulicu, kde osádka vozidla bola aj hliadkou MsP kontrolovaná a následne odovzdaná hliadke 
OO-PZ Fiľakovo  

• dňa 25.9.2014 v čase 13,10 hod. nahlásená krádež  krabice  gumosafaltu v hodnote 20,-€ na 
Trhovej ulici firme  Nevodrom Zvolen, ktorá asfaltuje uvedenú ulicu – z kamerového záznamu 
zistený páchateľ Marek P., bytom Fiľakovo, od ktorého bola odcudzená krabica zaistená, vec 
bola odstúpená na OO-PZ z dôvodu opakovanej krádeže, krabica  bola vrátená poškodenej 
strane.  

• dňa 8.10.2014 v čase 12,50 hod. na ulici B.S. Timravy pred  rómskym domom č.p. 65 
kontrolovaná dvojčlenná osádka motorového vozidla Jeepu s prívesom  na ktorom naložená  
kukurica, ktorá pochádzala z krádeže z poľa na konci Bernolákovej ulice patriaceho  Filagru, 
vo dvore bolo objavených ďalších 50 vriec kukurice, ako páchateľ  bol zistený  Elemír Cs., 
osádku vozidla tvorili vodič Štefan P., bytom Vígľašská Huta, a Jozef D., bytom Banská 
Bystrica,   kukurica na prívese v počte 30 vriec bola od nich zaistená, okrem toho bola 
zaistená kukurica  z dvora  v počte 50 vriec, ktorú si na mieste prevzali pracovníci Filagra za 
prítomnosti majiteľa firmy, vec na mieste prevzali do vyšetrovania príslušníci OO-PZ Fiľakovo 
z dôvodu podozrenia z trestného činu krádeže,   

• dňa 8.10.2014 v čase o 17.30 hod na ulici B.S.Timravy bolo hliadkou MsP kontrolované 
vozidlo do ktorého nakladajú vrecia s kukuricou pričom pri kontrole bolo zistené, že vo 
vozidle sa nachádzalo  50 vriec kukurice, ktorá pochádzala z krádeže z poľa majiteľa fy Filagra. 
Ako kupujúci bol zistený Jozefa J. z Fiľakova kukuricu, ktorý odkúpil kukuricu  za 60,-€ od 
páchateľa krádeže Ladislava O.,  bytom Fiľakovo. Na miesto bol privolaný pracovník Filagra, 
ako aj hliadka OOPZ, ktorá celú vec prebrala namieste z dôvodu, že sa jednalo o trestný čin 
krádeže,  

• dňa 17.10.2014 v čase o 20.05 hod. prijaté tel.oznámenie, že na ul. Radničná je podnapitá 
žena v prítomnosti svojho dieťaťa, a už niekoľkokrát spadla na ceste. Na mieste hliadka zistila, 
že sa jedná o Andreu B., trvale bytom Fiľakovo,   a jej dvojročnú dcéru Karin. Menovaná 
nespolupracovala s hliadkou, odmietala oznámiť kde býva, s kým a či sa má kto postarať 
o dieťa a tiež odmietala nastúpiť do služobného vozidla. Menovaná bola vozidlom prevezená 
na miesto trv. bydliska a tam bolo dieťa odovzdané rodinnému príslušníkovi  Róbertovi K.a jej 
druhému maloletému synovi  Nikolasovi K. Následne menovaná odmietla ísť domov 
a z miesta odišla smerom do centra mesta. Následne boli lustrované údaje menovanej na OO 
PZ SR a bolo zistené tel. číslo na službukonajúcu pracovníčku sociálneho oddelenia ÚPSVaR p. 
Melicherovú a bola o veci vyrozumená. Udalosť bola oznámená soc. oddeleniu ÚPSVaR, 
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• Dňa 30.10.2014  šetrenie ohľadom umiestnenia škodlivého odpadu na ulici Moyzesova č. 16, 
kde vo dvore Júliusa V. je umiestnená veľká kopa starých okenných rámov určených na 
spaľovanie. Následne s menovaným spísaná zápisničná výpoveď s tým, že okná boli vrátené  
pôvodnému majiteľovi – firme, ktorá vymieňala okná na bytovke,  

• Dňa 21.11.2014 V čase o 15:14 hod. nám bolo telefonicky oznámené že na ul. Mocsáryho č. 4 
Jozef F. napáda svoju družku Máriu J. Nakoľko menovaný už v minulosti napadol hliadku MsP 
k miestu bola privolaná aj hliadka z OO PZ. Po príchode bolo zistené že menovaný je pod 
vplyvom alkoholu. Hliadka z OO PZ ho predviedla na ich oddelenie z dôvodu vykonania 
dychovej skúšky. 

• Dňa 5.12.2014 V čase o 17.50 hod sa na oddelenie dostavil Balog D., bytom Fiľakovo, že jeho 
syn Balog Rudolf v dome robí neporiadok, rozbíja nábytok a všetkým sa vyhráža ublížením na 
zdraví. Po príchode na uvedenú adresu bolo zistené že Rudolf je v podnapitom stave  
a nakoľko hrozilo že niekoho napadne bol vyzvaný aby opustil dom a nastúpil do služobného 
vozidla čo aj urobil.  

 
 

Štatistika výslednosti MsP Fiľakovo za obdobie rokov od roku 2010 do roku 2014: 
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2010 9 885 850 175 586 10 49 387 366 3.597,-€ 
 

2011 9 925 905 283 582 6 60 464 334 3.088,-€ 
 

2012 9 1186 1037 156 636 2 15 628 480 3.836,-€ 
 

2013 9 1091 979 103 844 0 16 419 573 4.595,-€ 
 

2014 9 1252 1185 158 896 2 4 459 675 5.460,-€  
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Vyhodnotenie používania kamerového systému mesta Fiľakovo za obdobie rokov 2008 až 2014: 

 

ROK 

Počet kamier v meste  

Fiľakovo 

Celkový počet   

prípadov 

Počet  prípadov 

zistených  

kamerovým 

systémom 

Podiel zistených  

prípadov kamerami v 

percentách 

2008 3 1098 181 16,5 % 

2009 5 791 232 29,3 % 

2010 5 885 274 31,0 % 

2011 8 890 325 36,5 % 

2012 8 1185 395 33,3 % 

2013 10 1091 359 32,3 % 

2014 12 1252 485 38,7 % 

 
 

Kriminalita Policajného obvodu Fiľakovo za obdobie rokov 2009-2014: 

 

ROK 

Celkový 

počet 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo 

Celkové 

objasňovanie 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov 

majetkovej 

kriminality 

Objasňo- 

vanie 

majetkovej 

kriminality v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov násilnej 

kriminality 

Objasňo- 

vanie násilnej 

kriminality v 

percentách 

2009 519 59,92 % 260 37,31 % 57 91,23 % 

2010 459 72,68 % 182 51,10 % 52 90,38 % 

2011 463 72,57 % 244 59,02 % 39 81,08 % 

2012 344 70,64 % 135 49,63 % 50 90,00 % 

2013 404 72,77 % 185 61,08 % 27 85,19 % 

2014 390 77,18 % 182 70,33 % 24 87,56 % 
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                V rámci tejto správy bolo možné  vykonať štatistické vyhodnotenie činnosti MsP za celý rok 

2014 a zároveň jednotlivé výsledky porovnať z predchádzajúcimi obdobiami. Najväčší nárast nastal vo 

zvýšenom počte uložený  blokových pokút, čo možno odôvodniť tým, že tento nárast vznikol  

zvýšením počtu zistených dopravných priestupkov najmä na úseku zákazu vjazdu na Trhovej ulici, kde 

bolo obnovené dopravné značenie a kde sa neraz stávalo, že vodiči prechádzali touto ulicou aj cez 

trhové dni, čím ohrozovali návštevníkov trhu. Okrem toho naďalej pretrvávajú  priestupku za 

nezaplatenie  poplatku za parkovanie a  za parkovanie v zákaze zastavenia a státia a to  vodičmi, ktorí 

sa vyhýbajú  spoplatnenému parkovaniu.  

          Na úseku dodržiavania verejného poriadku boli  najväčšie problémy s poškodzovaním lavičiek 

a sklenených vitrín v mestskom parku. Vzhľadom na veľkosť mestského parku nebolo možné ustrážiť 

park pred vandalizmom. Urobili sa opatrenia v tom smere, že okrem zvýšenej hliadkovej služby, boli 

pravidelne rozmiestňované fotopasce. Okrem toho už začali od začiatku mesiaca októbra 2014  svoju 

činnosť  aj občianske rómske hliadky, ktoré by mali tiež prispieť k ochrane mestského parku ale aj k 

celkovej ochrane verejného poriadku v meste.  Okrem toho bol  postupne opravený kamerový 

systém, bola  zrušená spolupráca so servisom z Košíc a tento servis nám toho času vykonáva p. Szajkó 

z Fiľakova, ktorý  opravil nefunkčné kamery v parku a na autobusovej stanici, kde toho času tieto  sú 

plne funkčné a sledovanie resp. monitorovanie  kamier toho času vykonáva jedna zamestnankyňa. 

Okrem toho boli v priebehu roka plne využívané fotopasce a to najmä na miestach, kde sú vytvárané 

čierne skládky  smetí, kde aj na týmto spôsobom sa podarilo niekoľko páchateľov  odhaliť. Naďalej je 

v pláne rozšírenie kamerového systému s tým, že sa budú realizovať digitálne kamery. Okrem toho sa 

plánuje  rozšíriť počet fotopascí, ktorých používanie sa osvedčilo jednak pri spomínanom odhaľovaní 

páchateľov , ktorí vytvárajú čierne skládky, ale aj pri ochrane majetku mesta, ako je mestský park, 

bývalý dom pionierov, pričom výhodou je, že sa  neustále  môže meniť ich umiestňovanie.  Každý rok 

vyhodnocujeme úspešnosť používania kamerového systému, kde  rok 2014 mal  najlepšie štatistické 

ukazovatele.  

       Na úseku majetkovej protispoločenskej činnosti sa naďalej vyskytujú rôzne drobné  ale aj väčšie 

krádeže. V priebehu minulého roka sa podarilo  odhaliť  páchateľov, ako to vyplýva  aj z vyššie 

uvedených jednotlivých prípadov z roku 2014. Vo väčšine prípadoch sa  jednalo o trestné činy a tieto 

boli ihneď odovzdávané štátnej polícii, kde páchatelia  boli trestne stíhaní a odsúdení  súdom. 

     Na úseku odchytu  túlavých psov bola zrušená  karanténna stanica v mestskom parku, pričom bol 

zriadený útulok na Šávoľskej ceste pod názvom „Šťastné labky“, ktorý prevádzkuje p. Jagošovej a s 

ktorou mesto dňa 13.1.2015 uzatvorilo  zmluvu o spolupráci s tým, že samotný odchyt budú 

vykonávať príslušníci MsP. Toho času sa  odchyt  realizuje, v mesiaci januári bolo dochytených 15 

psov z ktorých 1 bol vrátený pôvodnému majiteľovi.  

                  

         Okrem toho boli vyžiadané štatistické údaje kriminality z Obvodného oddelenia PZ vo Fiľakove 

v ktorej sú zahrnuté štatistické údaje mesta Fiľakova spoločne s okolitými obcami, ktoré patria do 

pôsobnosti oddelenia. Samostatné údaje kriminality mesta Fiľakova sa nehodnotia. V tejto štatistike 

sú uvedené len spáchané trestné činy a v objasňovaní oddeleniu v okrese Lučenec patrí 1. miesto, 

pričom podľa tejto výslednosti sa hodnotí kriminalita v našom meste v celoslovenskom meradle. 
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2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za 

obdobie IV štvrťroka 2014 t.j. za obdobie od 1.10.2014 do 

31.12.2014 

a) Porušenie Všeobecných záväzných nariadení mesta Fiľakovo: 
 

VZN 10/2011 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote za zachovanie 

zdravého životného prostredia a verejného poriadku  

VZN 10, č. 2, čl. 4 ... čistota chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – zákaz 

znečisťovania chodníkov, komunikácií, verejných priestranstiev, vynášania odpadu, odhadzovania 

odpadkov, skladovanie materiálov, stavanie stánkov, prevážanie sypkých materiálov, konzumácie 

alkoholu na verejnom priestranstve a iné, 

♦ počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 0    uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/ 

VZN 10, č. 5, čl. 22 ...ostatné zákazy – zákaz predaja podávania a umožnenia použitia alkoholického 

nápoja a jeho konzumácie na verejnom priestranstve, fajčenia na miestach, kde je to zakázané 

a budiť verejné pohoršenie, 

♦ počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0  

 

VZN 7/2013 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi   

VZN 7, §21 ...priestupku sa dopustí ten kto zneškodní odpad v rozpore so zákonom, uloží ho na iné 

miesto než je na to určené a iné... 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0   

 

VZN 8/2012 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území mesta   

VZN 8, §7 ...priestupku sa dopustí ten kto vozidlom zaparkuje mimo vyznačeného parkovacieho 

miesta, tvorí prekážku v premávke parkoviska alebo parkuje bez platného parkovacieho lístka alebo 

platnej parkovacej karty oprávňujúcej na tomto mieste stáť. 

♦ počet priestupkov: 25 z toho: 
napomenutím: 13 bloková pokuta: 12 /65,-€/ uložením: 0 odložením: 0 
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b)  Porušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb., zákona o priestupkoch: 

 

PZ – priestupky proti poriadku v správe 

Zákon 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov: 

§7 ... priestupku sa dopustí ten neprihlási psa do evidencie, nezabráni voľnému pohybu psa 

a iné.... 

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/ 

Zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 ... nesprávne nakladanie s nebezpečným odpadom a iné.... 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením na MsÚ Fiľakovo: 1 

PZ – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

§49/1d PZ ... ten kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním sa ujmou na zdraví, 

drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním... 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
pokarhaním: 1 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

PZ – priestupky proti majetku 

§50 /1 PZ ...priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, 

spreneverou, podvodom, alebo zničením alebo poškodení veci z takého majetku  

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené PZ SR: 2 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

§22 1/k ...zákaz vjazdu všetkých vozidiel B-1... 

♦ počet priestupkov: 51 z toho: 
napomenutím: 27 bloková pokuta: 20  /155,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/   v štádiu riešenia: 3 
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§22 1/k ...zákaz zastavenia B-34 a V-12b... 

♦ počet priestupkov: 149 z toho: 
napomenutím: 62 bloková pokuta: 78 /590,-€ / uložením: 0 odložením: 1 

nezaplatená bloková pokuta: 2  /10,-€/   v štádiu riešenia: 6  

§22 1/k ...zákaz státia B-33 a V-12c... 

♦ počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 / 5,-€ / uložením: 0 odložením: 0  

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1c... nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov alebo na 

priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi  

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
pokarhaním: 0 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 1 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1n... nesmie zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu z miesta mimo 

cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené... 

♦ počet priestupkov: 10 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 6  /190,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená bloková pokuta: 2  /60,-€/   v štádiu riešenia: 1 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1q... nesmie zastaviť a stáť na chodníku... 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1s... nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej 

zeleni... 

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 2 
- telefonické oznámenie: 1 
- vlastnou činnosťou: 153 
- zistené kamerovým systémom: 102 
- zistené fotopascou: 42 
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Počet porušení VZN : 33 Počet porušení PZ : 223 Ostatné : 0 Celkom : 256 

 

napomenutím: 84 
bloková pokuta: 125  

/1110,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 1 nezaplatená BP: 7 /100,-€/ odstúpením na PZ SR: 2 

odstúpením na MsÚ: 1 storno: 0 v štádiu riešenia: 11 

 

 

3/  Konkrétne plány činnosti MsP v budúcnosti  

- Zisťovať  čierne skládky v meste možnosťou zistenia páchateľov aj za pomoci fotopascí, 

zistených páchateľov riešiť sankciami. 

- Vykonať prevenciu  ohľadne ukladania odpadu vedľa kontajnerov pri bytovkách /zákaz 
kŕmenia psov a mačiek/ , vypracovať leták. 
 

- Vykonávať  kontrolu zberného dvora na Šávoľskej ceste so zameraním sa  nosenie odpadu 
občanmi z okolitých obcí za použitia  fotopascí. 

 
- Priebežne vykonávať odchyt túlavých psov a vykonať kontrolu majiteľov psvo, ktorí nemajú 

prihlásených psov do evidencie. 
 

   

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                             

 

 

 


