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I.  štvrťroka  2015 

 

 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo v I. štvrťrok 2015  

 

       V  hodnotenom období I. štvrťroka 2015 bolo celkovo evidovaných 291  prípadov 

z  ktorých bolo 224  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 67  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 112 blokových pokút na 

celkovú sumu 980,-€,  napomenutím bolo riešených  128 priestupcov, 5  prípadov  bolo 

odstúpených Okresnému riaditeľstvu PZ Lučenec. Kamerovým systémom bolo zistených 63 

prípadov a fotopascou 67 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. /  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 

I. /  2015 291 224 67 95/740 .-€ 128 20 

 

 

OBDOBIE Odložené   

prípady 

Uložené 

prípady 

 

Nezaplatené 

pokuty na 

sumu 

 

Odstúpené 

prípady 

PZ 

Odstúpené   

prípady 

ObÚ, MsÚ 

Odstúpené   

prípady 

OÚ, DÚ 

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 

I./  2015 10 1 17/240,-€ 5 15 0 

 

 

Riešené prípady  za 1.štvrťrok 2015: 

• dňa 19.1.2015 v čase 10,30 hod. prijaté oznámenie, že na Podhradskej ulici spaľujú 
dymotvorný odpad, po príchode hliadky bolo  zistené, že na dvore rodinného domu č. 42  dve 
maloleté deti  - vnuci majiteľa domu Kolomana Č., spaľujú na dvore  handry, pričom 
z dospelých  nikto doma nebol, ihneď vodou zahasli ohnisko a  ďalšie spaľovanie im bolo 
zakázané, Jednalo sa o : 
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1/ Michael  Č. nar. 2003, bytom Fiľakovo,  

2/ Ladislav  Č., nar. 2003, bytom Fiľakovo, 

Vec  pre nedostatok veku bude voči maloletým  páchateľom  odložená. 

• dňa 21.1.2015 v čase 13,00 hod. bolo hliadkou zistené hádzanie petárd pri areály Základnej 
školy na Mládežníckej ulici, kde ako páchatelia boli zistení žiaci: 
1/ Denis B., nar.2001, bytom Šíd , 
2/ Tibor R., nar. 2004, bytom Šíd , 

3/ Jozef B., nar. 2001, bytom Čamovce, 

Vec  pre nedostatok veku bude voči maloletým  páchateľom  odložená. 

• dňa 7.2.2015 v čase 01.10 hod. v Pivárni u Katky na  Hlavnej ulici bol hliadkou MsP vykonaný 

služobný zákrok voči osobe Štefanovi K., nar.1977, bytom Belina , ktorý predtým napádal  

hostí, keďže neuposlúchol výzvy  hliadky, aby upustil od konania a voči hliadke sa správal 

arogantne, boli proti nemu použité  donucovacie prostriedky a to hmaty a chvaty 

sebeobrany,  slzný sprej a putá, následne bol predvedený a odovzdaný na OO- PZ vo Fiľakove.  

• dňa 9.2.2015 bol hliadkou MsP zistení páchatelia, ktorí vyniesli odpad na voľný pozemok na 
Jilemnického ulici - jednalo sa o Csillu F., nar. 1986, bytom Fiľakovo, a Juditu P., nar. 1984, 
bytom Fiľakovo,  ktoré sa z uvedenej ulici sťahovali so svojimi rodinami z podnájmu preč 
a takto po sebe  „upratali“, obom boli uložené  blokové pokuty po 30,-€. 

• dňa 11.2.2015 bol hliadkou MsP zistený páchateľ, ktorý vyniesol odpad na Ratkarsky kopec, 
jednalo sa o Atilu B., nar. 1977, bytom Fiľakovo,  ktorý odpad  vyviezol asi pred 3 týždňami –  
bola mu uložená bloková pokuta 30,-€. 

• dňa  27.2.2015 v čase o 04:20 hod. počas hliadkovania na ul. Biskupickej bol spozorovaný 
muž ako rozbil sklenenú fľašu na chodníku pred predajňou Billa, kontrolou bolo zistené, že sa 
jednalo o Jána Š., nar. 1989, bytom Fiľakovo, ktorému bola na mieste uložená bloková pokuta 
v sume 10.-€., rozbité sklo pozbieral a dal do odpadkového koša. 

• dňa 12.2.2015 o 21,26 hod. a dňa 7.3.2015 o 08,16 hod. boli fotopascou zaznamenané 2 
osoby, ktoré doniesli k zbernému dvoru za vrece plastových fliaš, jednalo sa o osoby z obce 
Šávoľ a to Tibora V., nar. 1959,  a Dušana O., nar.1982,  ktorý neplatia pre mesto za 
komunálny odpad, obaja boli predvolaní  a bolo im vysvetlené, že za odpad zodpovedá ich 
obec, boli riešení napomenutím,  

• dňa 1.3.2015 v čase od 15,55 hod. došlo na Hlavnej ulici k rozsypaniu smetí  - malých 
papierikov vo väčšom množstve na viacerých miestach, na základe kamerových záznamov 
bolo zistené, že skutok spáchali maloleté rómske osoby: 
1/ Džesika O., nar.2004,  bytom Fiľakovo,, 

2/ Lýdia  B., nar.2001, bytom  Fiľakovo,  

3/ Kevin O., nar.2004, bytom Fiľakovo,  

Šetrením bolo zistené, že rozsypané papieriky  vybrali z odpadového koša z dvora  fy Orange 

na Hlavnej ulici, kde je voľný prístup, nakoľko sa tam nachádza záchranná služba. Vzhľadom 

na vek páchateľov, bola vec proti maloletým odložená, 

• dňa 4.3.2015 bolo prijaté oznámenie, že v čase o 13,25 hod. na Jilemnického ulici z dvora  
rodinného domu č. 3 došlo k odcudzeniu sekery, ktoré oznámenie podal poškodený Alojz Č., 
nar. 1956, preverovaním hliadkou bolo zistené, že odcudzenie vykonal Arnold  J., nar. 1997, 
trvale bytom Fiľakovo,  u ktorého bola sekera zaistená a vec bola odovzdaná na Obvodné 
oddelenie PZ vo Fiľakove k ďalšiemu konaniu, 

• dňa 11.3.2015 bol hliadkou MsP zistený páchateľ, ktorý vyniesol odpad na Daxnerovej ulici 
smerom k čističke OV, jednalo sa o Ernesta B., nar.1984, bytom Fiľakovo,  ktorý odpad  
vyviezol asi 5 dní predtým –  bola mu uložená bloková pokuta 30,-€, s tým, že odpad následne 
odstránil, 
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• dňa 20.2.2015 v čase o 22.30 hod vykonaná akcia na kontrolu požívania alkoholu mladistvými 
zábavných podnikov na území mesta a to spoločne s hliadkou OO PZ SR Fiľakovo 
a občianskou hliadkou v počte 4 členovia. V čase o 22.40 hod vykonaná kontrola podniku 
U Katky na ul. Hlavná, kde v podniku sa nachádzali mladistvý a jeden maloletý u ktorých bola 
vykonaná dychová skúška. Jednalo sa o : 
1/ Attila D., nar.1998, bytom Šíd , nafúkal 0,36 mmol/l, 
2/ Patrícia  H., nar.1998, Šíd, nafúkala 0,52 mmol/l, 
3/ maloletý  Alexander  H., nar. 2000, Šíd , nafúkala 0,24 mmol/l, 
4/ Georg  V., nar. 1999 bytom Veľké Dravce, nafúkal 0,35 mmol/l. 
       Attila D. zakúpil v novinovom stánku alkohol a následne ho spoločne s vyššie uvedenými 
osobami v mestskom parku vypili. Attilovi D. bola za priestupok podanie alkoholu mladistvým 
osobám podľa § 30/1a  zákona o priestupkoch uložená BP 15,-€. 
Ostatné osoby sa dopustili priestupku konzumácie alkoholu mladistvými a maloletou osobou 
a vec bude postúpená na riešenie priestupkovej komisii.  

- v čase o 23.00 hod. vykonaná kontrola podniku Roxy Bar na ul. Hlavná, kde v podniku sa 
nachádzali mladistvý ktorý požívali alkoholické nápoje a bola u nich  vykonaná dychová 
skúška. Jednalo sa o 
1/  Gabriel L., nar. 1998, bytom Hajnáčka, nafúkal 0,30mmol/l 
2/ Ondrej K., nar. 1997, byt. Biskupice,  naf. 0,10mmol/l 
3/ Daniel  N., nar. 1998, bytom Radzovce, nafúkal 0,38 mmol/l 
4/ Levente  F., nar. 1998, bytom  Fiľakovo, nafúkal 0,16mmol/l 
        Menovaným bol alkohol podaný v podniku, riešený majiteľ Peter  N., nar.1968, bytom  
Fiľakovo, za priestupok podľa § 30/1a  zákona o priestupkoch uložená BP 20,-€- Ostatné 
osoby sa dopustili priestupku konzumácie alkoholu mladistvými osobami a boli postúpený na 
riešenie priestupkovej komisii. 

• dňa 5.3.2015 v čase 13,10 hod. bol hliadkou MsP zistený nepovolený predaj tovaru- falošných 
voňaviek na Hlavnej ulici, ktorého konania sa dopustili dve občianky z Maďarska a to Gizela 
B., nar. 1976, bytom Budapest,  a Mária M., nar. 1991, bytom Salgótarján,  boli im uložené 
blokové pokuty 10,-€ a 5,-€ a ďalší predaj im bol zakázaný, 

• dňa 11.3.2015 v čase o 09,15 hod. boli na Daxnerovej ulici hliadkou MsP  prichytení štyria 
páchatelia pri výrube stromov na Vereške, menovaní nemali povolenie  na výrub, teda sa 
jednalo o krádež na cudzom pozemku, ako páchatelia boli  kontrolovaní: 
1/ Krisztián  H., nar. 1995, t.č. bytom Fiľakovo, 

2/ Katarína  B., nar. 1978, bytom Fiľakovo,  

3/ mal. Ladislav  B., nar. 2002, bytom Fiľakovo,  

4/ mal. Lýdia B., nar.2002, bytom Fiľakovo, 

Jedná sa o jednu rodinu, matka s dvomi deťmi a so zaťom. Prípad na mieste prevzali 

príslušníci OO-PZ  Fiľakovo z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu, 

• dňa 11.3.2015 v čase o 15:15 hod. po telefonickom oznámení boli hliadkou MsP v mestskom 
parku zadržaní maloleté osoby, ktoré krátko predtým poškodili lavičky tak, že odpílili dve 
dosky na dvoch laviciach  na dvoch laviciach boli dve dosky napílené s úmyslom tieto  
odcudziť resp. zobrať domov na kúrenie. Na mieste boli prichytené maloleté deti  
1/ František O., nar. 2006, bytom Fiľakovo,   
2/ Kristína  O.,  nar. 2002, bytom Fiľakovo,  
3/ Kevin O., nar. 2004, bytom Fiľakovo,   

Šetrením bolo zistené, že  rodičia  maloletých páchateľov poslali deti nazbierať drevo do 
parku, pričom z lavičiek im dosky  nepovolili píliť, poškodením vznikla škoda  200,-€, ktorú sú 
rodičia ochotní uhradiť. Konanie maloletých vzhľadom na vek, bude odložené.  

• dňa 16.3.2015 v čase 15,45 hod. bol hliadkou MsP zistený nepovolený predaj tovaru 
elektrických holiacich strojčekov na parkovisku pred Billou,  hliadka našla podozrivú osobu - 
predajca   Richard  L., nar.1984,   bytom  Nitra  Staré  mesto,  ktorý  bol    upozornený 
 



 
 

- 5     - 

 
 
 na protiprávne konanie a zakázala  mu ďalší predaj, taktiež v tom istom čase bol zistený 
predaj aj dvoch rumunských občanov manželia  Ana Violeta C., nar. 1977, a István C., nar. 
1975, bytom Brašov, ktorí  ponúkali na predaj opasky, a taktiež aj týmto bol ďalší predaj 
zakázaní, nakoľko nemali žiadne povolenie, 

• dňa 20.3.2015 v čase o 22,15 hod. vykonaná kontrola pohostinských zariadení spoločne so 
štátnou políciou a rómskou občianskou hliadkou so zameraním na  konzumáciu alkoholu u 
maloletých  a  mladistvých   osôb,  pričom  počas  kontroly   v  Pivárni  u  Katky    bolo   požitie  
zistené u 6 osobách:  
      1/  Nikolas   D., nar. 1998, Čamovce,  nafúkal 0,29 mmol/l, 

      2/  Attila  D., nar. 1998, Radzovce , nafúkal 0,26 mmol/l, 
      3/  Adrian  D., nar. 1999, Čamovce , nafúkal 0,58 mmol/l, 

      4/  Dávid  H., nar. 1998, Veľké  Dravce, nafúkal 0,77 mmol/l,  

      5/  Zsolt B., nar. 1997, Biskupická , Fiľakovo,  nafúkal 0,23 mmol/l, 
      6/  Nikoleta D., nar. 1998, Radzovce , nafúkal 0,61 mmol/l. 

      Všetky osoby budú v zmysle zákona odstúpené na ďalšie konanie mestským a obecným 

úradom v miestach bydliska priestupcov.  

• dňa 20.3.2015 v čase o 03.00 hod na základe telefonického oznámenia rómskej občianskej 
hliadky bolo zistené rušenie nočného kľudu na Biskupickej ulici – priestupcovia: 
1/ Viktor  P.,  nar. 1997, Veľké Dravce,  

2/ Jesika  B., nar.1998,  Fiľakovo,  

      3/  Tibor  D. nar. 1993,  Fiľakovo,  

Všetkým trom bola uložená bloková pokuta po 5,-€.  

• dňa 25.3.2015 v čase 11,00 hod. bolo zistené  na Námestí Slobody,  že kolotočiari na voľnom 
priestranstve striekali farbou svoje nákladné vozidlo – pri kontrole zistené, že k takejto 
činnosti nemali žiadne povolenie a ani oprávnenie, pričom túto činnosť vykonával Petr B., 
nar. 1981, bytom Rožňava,  ktorému bola za uvedený skutok  uložená bloková pokuta 30,-€.  
 

 

         Na úseku dodržiavania verejného poriadku sa činnosť  hliadok MsP zamerala hlavne na kontrolu  

požívania alkoholických nápojov  mladistvými osobami v mestskom parku, pričom najväčší problém je 

v tom, že tieto skupinky sa zložia peniaze na alkohol, tento si zakúpia v obchode a následne ho 

konzumujú na verejnom priestranstve. Druhým problémom, že požívanie alkoholických nápojov 

mladistvými  ale aj maloletými osobami v pohostinských zariadeniach najmä v piatok, Jedná sa 

väčšinou o rómsku mládež z okolitých obcí. Vzhľadom na túto skutočnosť boli vykonané akcie na 

zistenie  týchto osôb, ktoré v zmysle zákona sú postúpené na ďalšie  konanie jednotlivým obciam, 

odkiaľ  dotyčné osoby pochádzajú. Okrem toho sú postihované aj osoby, ktoré tieto alkoholické 

nápoje zakúpia resp. predajú. Aj naďalej sa budú pravidelne  vykonávať akcie za spoluúčasti štátnej 

polície a rómskej občianskej hliadky na zisťovanie takýchto osôb.  

       Čo sa týka mestského parku, neboli zaznamenané prípady  úmyselného poškodzovania  lavičiek 

a sklenených vitrín. Bol zistený a odhalený jeden prípad  poškodenia lavičiek maloletým rómskymi 

deťmi, kde rodičia poslali deti na drevo, avšak okrem konárov chceli  na kúrenie  zobrať aj dosky 

z lavičiek, ktoré aj odpílili, pričom takto  došlo k poškodeniu 4 kusov dosiek. Keďže sa blíži letné 

obdobie bude činnosť zameraná na ochranu resp. predchádzanie možnému poškodzovaniu majetku 

v mestskom parku. Za týmto účelom budú, a už aj sú, využívané fotopasce, ktoré  sú rozmiestňované 

na rôznych miestach. Okrem toho tieto fotopasce sú  a aj budú naďalej rozmiestňované na miestach 

možného vzniku čiernych skládok odpadu. Aj na tomto úseku sa úspešne podarilo vo   viacerých  
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prípadoch odhaliť páchateľov, jednalo sa  čierne skládky na Ratkarskom kopci, na Jilemnického ulici 

na ceste k čističke OV. Bola zameraná kontrola zberného dvora na Šávoľskej ceste, kde bolo 

podozrenie, že občania  z okolitých obcí, nosia  odpad  na tento dvor bez toho, že by platili  poplatok 

za komunálny odpad. Fotopascou boli odhalení dvaja občania z obce Šávoľ, ktorým takéto konanie do 

budúcna bolo zakázané. K tomuto  účelu boli zakúpené ďalšie dve nové fotopasce, čiže celkovo toho 

času  používame 6 kusov.  V nie malej miere je nápomocný aj kamerový systém, toho času sa 

realizuje oprava a obnovenie kamery umiestnenej na inkubátore na Biskupickej ulici.  

       Na úseku ochrany majetku sa naďalej vyskytujú rôzne drobné  ale aj väčšie krádeže. V poslednej 

dobe sa páchatelia  zamerali na krádež drevnej hmoty resp. vypiľovanie stromov na Vereške, kde tiež 

na tomto úseku sa podarilo odhaliť páchateľov.  

      V poslednom čase čoraz častejšie navštevujú naše mesto rôzni predajcovia jednak zo Slovenska 

ale aj zo zahraničia, ktorí  na uliciach najmä  na parkoviskách  pred obchodnými domami ponúkajú 

rôzny  neznačkový tovar. Povolenie  na takýto tovar  od  nikoho nemajú, tento tovar predávajú bez  

dokladov. Aj naďalej v tomto smere  budú takýto predajcovia postihovaní  blokovými pokutami 

a ďalší predaj im bude z našej strany zakazovaný. 

        Na úseku odchytu  túlavých psov bolo za obdobie 1. štvrťroka odchytených celkovo  22 psov, 

ktoré boli umiestnené do útulku na Šávoľskej ceste. Spolupráca v tomto smere je na dobrej úrovni, 

doteraz  nevznikli žiadne problémy. Okrem toho  bola a je v súčasnosti vykonáva  kontrola majiteľov 

psov  jednak pri  rodinných domoch ako aj v bytových jednotkách, Tu možno skonštatovať, že na 

tomto úseku bolo k 31.3.2015 zistených 36 psov, ktorých už ich majitelia prihlásili do evidencie. 

Keďže vzhľadom na veľké množstvo neprihlásených psov, kontrola naďalej prebieha a je predpoklad, 

že tento počet sa bude blížiť ku 100 psom.   

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za 

obdobie I. štvrťroka 2015 t.j. za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015 

 

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:  20  z toho: 
napomenutím: 12 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 4 /120,-€/  v štádiu riešenia: 3 
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VZN 10, č. 2, čl. 4 ... ochrana verejnej zelene, 

♦ počet priestupkov:  2  z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 1 

nezaplatená BP: 1/10,-€/   

VZN 10, č. 4, čl. 18 ...ochrana ovzdušia – zákaz uskladňovania nadmerne zapáchajúcich materiálov, 

zakladať otvorené ohne, vypaľovať trávu , páliť biologický materiál, páliť nadmerne dymotvorný  

materiál, 

♦ počet priestupkov:  3  z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 1 /30,-€/ uložením: 0 odložením: 1 

VZN 10, č. 5, čl. 21 ...rušenie nočného kľudu, 

♦ počet priestupkov:  4  z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 3/15,-€/ 

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:  11  z toho: 
napomenutím: 6 bloková pokuta: 2 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 3  

 

VZN 7/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach  

VZN 7, §3.3 ... povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste vydáva na základe žiadosti mesto... 

♦ počet priestupkov:  7 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 4 / 40,-€ / 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:  20  z toho: 
napomenutím: 11 bloková pokuta: 7 /40,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 
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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:  44  z toho: 
 

napomenutím: 36 bloková pokuta: 2 /15,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 5 /60,-€/  v štádiu riešenia: 1 

 

Zákon 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov, §2/2, 

♦ počet priestupkov:  14  z toho: 
pokarhaním: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením na OcÚ a MsÚ: 14 

 

Zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §7 
– zákaz fajčenia na určených miestach, 

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

 

PZ – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

§30 /1a PZ ... predá, podá, inak umožní podanie alkoholického nápoja osobe zjavne 
ovplyvnenej alkoholickým nápojom, osobe mladšej ako 18 rokov ... 

♦ počet priestupkov:  3  z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená bloková pokuta: 2 /25,-€/ 

 

PZ – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

§49/1b PZ ... inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví... 

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

§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:  5  z toho: 
pokarhaním: 2 bloková pokuta: 0  uložením: 1 odložením: 0 

odstúpením PZ SR: 2 

 

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:  7  z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 1 odložením: 4 

odstúpením MsÚ: 2 

 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov:  19  z toho: 
napomenutím: 4 bloková pokuta: 12  /100,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 3 

 

§22 1/k ...zákaz zastavenia B-34 a V-12b... 

♦ počet priestupkov:  112  z toho: 
napomenutím: 37 bloková pokuta: 59 / 390,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená bloková pokuta: 2  /10,-€/   v štádiu riešenia: 14  

 

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

♦ počet priestupkov:  10  z toho: 
napomenutím: 5 bloková pokuta: 4 / 30,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 1 
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§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:  3  z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1  /40,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

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

♦ počet priestupkov:   1  z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 0  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:  6  z toho: 
napomenutím: 5 bloková pokuta: 1  /5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1u... na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach 

vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo 

parkovacích miest.... 

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

   

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 8 
- telefonické oznámenie: 8 
- vlastnou činnosťou: 212 
- zistené kamerovým systémom:  63 
- zistené fotopascou : 67 

 

 

Počet porušení VZN : 67 Počet porušení PZ : 224 Ostatné : 0 Celkom : 291 
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napomenutím: 128 
bloková pokuta: 95  

/740,-€ / 
uložením: 1 

odložením: 9 nezaplatená BP: 17 /240,-€/ odstúpením na PZ SR: 5 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 15 storno: 0 v štádiu riešenia: 20 

 

 

3/  Konkrétne plány činnosti MsP v budúcnosti  

 

- Naďalej zisťovať  čierne skládky v meste možnosťou zistenia páchateľov aj za pomoci 

fotopascí, zistených páchateľov riešiť sankciami. 

- Vykonať  viackrát  akcie  v mestskom parku ako aj v pohostinských zariadeniach za 
spoluúčasti  štátnej  polície  a rómskej občianskej hliadky  so zameraním na kontrolu 
požívania  alkoholických  nápojov  mladistvými  a  maloletými  osobami.  

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

nemajú prihlásených psov do evidencie. 
 

   

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                             

 

 

 


