
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-49-10/2016-010                                                          Vo Fiľakove dňa   14.04.2016 
 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

I.  štvrťroka  2016 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo v I. štvrťroku 2016  

   

     V  hodnotenom období I. štvrťroka 2016 bolo celkovo evidovaných 180  prípadov z  ktorých 

bolo 101  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 63  porušení všeobecne záväzných 

nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 78 blokových pokút na celkovú sumu 605,-

€,  napomenutím bolo riešených  82 priestupcov. Monitorovacím kamerovým systémom bolo 

zistených 27 prípadov a fotopascou 46 prípadov.   Bolo odchytených 18 túlavých psov. 

Výslednosť MsP: 

 

OBDOBIE 
Celkovo 

riešených 

prípadov 

 

Počet 

porušení 

PZ 

Počet  

porušení 

VZN 

Počet zaplatených 

pokút  na 

sumu 

   Počet 
napome-  

     nutí 

V štádiu 

riešenia 

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

II. /  2015 382 310 72 94/865 .-€ 262 7 

III. /  2015 202 153 49      90/670,-€ 91 5 

IV. /  2015 203 131 72    100/705,-€ 84 7 

I. /  2016 180 101 63 71/475 .-€ 82 15 

 

 



- 2   - 

 

OBDOBIE Odložené   

prípady 

Uložené 

prípady 

 

Nezaplatené 

pokuty na 

sumu 

 

Odstúpené 

prípady 

PZ 

Odstúpené   

prípady 

ObÚ, MsÚ 

OÚ, DÚ 

 

Odchytené 

psy 

 

I./  2015 10 1 17/240,-€ 5 15 22 

II./  2015 0 0 11/90,-€ 8 0 15 

III./  2015 3 0 5/85,-€ 5 5 25 

IV./  2015 2 0 6/50,-€ 3 1 28 

I./  2016 1 1 7/130,-€ 0 0 18 

 

Vybrané riešené prípady MsP za 1. štvrťrok 2016 

 dňa 2.1.2016  pri  spoločnej akcii s Obvodným oddelením PZ  bol zadržaný Róbert D., 
nar. 1988, bytom Fiľakovo,  ktorý v priebehu  mesiaca december 2015 vykonal  40  
vlámaní do pivníc nachádzajúcich sa v bytovkách na Farskej Lúke a Daxnerovej ulici,  za  
čo  bol  okresným sudcom v Lučenci vzatý do vyšetrovacej väzby,  
pri tej istej akcii bol zadržaný ďalší  páchateľ  mladistvý  Mário  H.,  nar. 2000, bytom 
Fiľakovo, ktorý vykonal deň predtým vlámanie do domu na Biskupickej ul.č. 31 a na 
ďalší deň sa opätovne chcel vlámať do toho istého domu, je stíhaný na slobode, 

 dňa 4.1.2016  o 18:35  hod. nám bol v herni na ul. SNP vykonaný  služobný zákrok 

proti  jednému návštevníkovi, ktorý sa správal hlučne a agresívne, po príchode  bolo 

zistené, že sa jedná o Júliusa  B., nar.1971, bytom Fiľakovo,  ktorý slovne napádal svoju 

priateľku Máriu Oláhovú, po slovnom dohovore bol hliadkou vyvedený z herni, 

 dňa 14.1.2016 na základe oznámenia fy Filbyt, bolo vykonané šetrenie vo veci 
bezdôvodného použitia hasiaceho prístroja v novej  bytovke na Železničnej ulici ku 
ktorému malo dôjsť na Silvestra dňa 31.12.2015  neznámym páchateľom, ku použitiu 
sa  nepriznala ani jedna rodina, ktorá tam býva, domovníčke bolo oznámené, že vznikla 
škoda 25,-€ na ktorú sa všetky rodiny poskladali a peniaze boli mestskou políciou 
odovzdané poškodenej firme,   

 dňa 21.1.2016 v čase 07,15 hod. prijaté  oznámenie o ušlom psovi - rasa kaukazký 
ovčiak z dvora na Tulipánovej ulici č. 29, pes bol agresívny, pobehoval po ulici celú noc 
a ohrozoval ľudí najmä deti, ktoré sa báli ísť do školy, bola použitá uspávacia puška, po 
zásahu pes zaspal  a bol odvezený do dvora majiteľky Juliany K., nar.1943, ktorej bola 
uložená pokuta 20,-€, 

 dňa 26.1.2016  na Trhovej ulici bola vykonaná kontrola a predajcu jabĺk a zemiakov 
z Poľska – kontrolou bolo zistené, že zaplatil  poplatok len za odvysielanie v rozhlase 
v sume 5,-€, následne bol poslaný hliadkou MsP na zaplatenie poplatku za miesto a to 
v sume 20,-€, čo následne aj zaplatil v pokladni na MÚ,  
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 dňa 30.1.2016  v čase o 11,00 hod. na Vajanského ulici zistený priestupok – vyberanie  
odpadkov z kontajnera, ktorého konania  sa dopustili Jozef K., nar.1986, bytom Šíd  
spoločne s družkou  Erikou  B., nar. 1980, bytom Šíd, ktorí vyhadzovali z kontajnera 
rôzny odpad, pričom ďalšie konanie im bolo zakázané a boli riešení  napomenutím. 

 dňa 9.2.2016  bolo vykonané šetrenie  ohľadne  čiernej skládky odpadu v katastri  
územia mesta Fiľakovo v časti Egreš, kde bolo zistené, že časť odpadu vyniesol  Otokar 
K., nar. 1977, bytom Fiľakovo,  ktorý vyniesol za vrece  odpadu, za čo mu bola pokuta 
20,-€ s tým, že svoj odpad si zobral naspäť,  

 dňa 23.2.2016 v čase o 17:23 hod. bolo prijaté oznámenie od  člena občianskej hliadky, 

že   videl ako z mestského parku nosia drevo, hliadkou MsP bolo zistené, že došlo  

odpiľovaniu  hrubých konárov so spadnutého stromu, pričom pri odpiľovaní bola 

prichytená Rebeka R., nar. 1970, bytom  Fiľakovo, ktorá k takejto činnosti nemala od 

nikoho súhlas, keďže sa jednalo o krádež, bola jej na mieste uložená bloková pokuta vo 

výške 20,-€,  

 kontrola Ratkarskeho kopca, kde bol nájdený odpad a to vnútornosti z ovce, 
z fotopasce zistené podozrivé 2 osoby  a to  Ladislav N., nar. 1960, bytom Fiľakovo, 
ktorý spolu so synom,  doviezli na svojom vozidle dňa 19.3.2016  o 12,52 hod., za čo 
mu bola  uložená pokuta 30,-€, 

 dňa 30.3.2016  v čase 13,20 hod.  na ulici Hlavnej pred barom Cocoloco bola 

príslušníkom MsP  vykonávaná kontrola  spoplatneného parkoviska, kde  bolo zistené, 

že vozidlo zn. Audi   nemá doklad  o zakúpení  parkovacieho lístka resp. parkovacej 

karty, preto  z uzvedeného dôvodu  mu bol za stierač založený záznam o zistení 

priestupku, medzitým z baru Cocoloco vyšiel  rozčúlený Štefan B.  nar. 1984, bytom 

Fiľakovo,  ktorý uvádzal, že on má priestupkovú imunitu nakoľko má diplomatický 

preukaz, načo bol príslušník MsP  zo strany  Šteana B. slovne napadnutý,  pokrčil  

záznam,  ktorý mal založený pod stieračom a tento mu  následne hodil do tváre, vec je 

v štádiu šetrenia, 
 dňa 31.3.2016  v čase 08,15 hod. zistené hliadkou MsP opätovné parkovanie bez 

parkovacej karty Štefanom  Bodorom na spoplatnenom parkovisku pred Cocolocom, 
menovaný sa opäť oháňal diplomatickým  preukazom a že on odmieta  platiť  parkovné. 
 

   

    

           Na úseku ochrany majetku v našom meste ešte v mesiaci december 2015 došlo na 

sídlisku ku vlámaniam do pivníc, pričom páchateľ bol nakoniec  zadržaný začiatkom mesiaca 

januára 2016. Avšak naďalej máme problémy s inou skupinou páchateľov, ktorá sa zamerala 

na krádež statických kamier na uliciach. Takýchto krádeží evidujeme 3, pričom kamery aj 

zachytili  podozrivé osoby, ktoré sa však doposiaľ nepodarilo stotožniť, nakoľko nie sú z nášho 

mesta resp. okolia.  

         Na úseku čiernych skládok bolo z našej strany  vykonané zmapovanie lokalít, kde sa  

najčastejšie  vyskytujú resp. sa tieto skládky v minulosti vyskytli. Takýchto  lokalít máme 

celkovo 28, väčšina lokalít bola pracovníkmi VPP vyčistená. Tieto lokality pravidelne 

monitorujeme jednak  osobnou kontrolou ako aj  umiestňovaním fotopascí, kde aj v tomto 

období bol takto odhalený páchateľ, ktorý vyniesol odpad  na Ratkarsky  kopec.  

         Na úseku verejného poriadku máme toho času problém s močením teda vykonávanie 

ľudskej potreby, ktorú činnosť nám niektorí občania pravidelne  vykonávajú v podchodoch 

medzi bytovkami, ktoré sa nachádzajú na Námestí  Slobody. Z uvedeného dôvodu sú   tu 

umiestňované  fotopasce,  pričom  za  týždeň  sme  takto  zaznamenali  15  občanov.   Týchto  
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stotožňujeme a budeme ich sankcionovať resp. už niektorí už boli aj predvolaní. V tomto 

monitorovaní chceme pokračovať, aby sme takto zabránili aby z podchodov nebolo verejné 

WC. V poslednom období  sú problémy s dvomi neprispôsobivými osobami a to Róbertom D., 

nar. 1964, a Arpádom B., nar. 1988, obaja bytom Fiľakovo, ktorí sa cez deň  zdržiavajú okolo 

Lidla, Billy a na Námestí Slobody, pričom  neustále  obťažujú žobraním okolo idúcich občanov, 

za vypýtané peniaze si nakúpia alkohol, pričom sú stále v podnapitom stave.  Z našej strany sú 

neustále  upozorňovaní na svoje správanie, sankciu nevieme  uložiť, nakoľko sú bez príjmu.  

            Na úseku odchytu túlavých psov bolo za dané  obdobie  v 1. štvrťroku  odchytených 

celkovo  18 psov. Toho času máme problém  s túlavým psom, ktorý sa nám pohybuje po 

mestskom parku, podarilo sa mu vojsť cez poškodený plot do ohrady s kozami, kde zadrhol 2 

kozy. Taktiež plánujeme vykonať následnú kontrolu občanov, ktorí si nesplnili svoju 

prihlasovaciu povinnosť za psa a tým pádom aj platenie dane za držanie psa, nakoľko máme 

poznatky, že nám pribudli v meste nové psy, ktorých majitelia doteraz neprihlásili.  

        Na úseku cestnej dopravy naďalej pretrváva problém s neplatením parkovného resp. 

parkovanie s neplatnou ročnou parkovacou kartou. Toho času  je vyše 100 kariet   po ročnej 

lehote,  teda vodiči používajú neplatnú  kartu. Tú si neskoršie  zakúpia, ale sa stáva, že  niektorí 

si zakúpia  po viac ako troch mesiacoch. Po zavedení nového systému, ktorý bude zavedený 

od  nového roku 2017, sa situácia určite zlepší.   Naďalej pretrvávajú problémy s vodičmi, ktorí 

si odmietajú  zakúpiť  parkovací lístok a čo je zarážajúce podávajú bezdôvodné sťažnosti. 

Takýchto občanov v meste  toho času máme dvoch. Títo si povedali, že najlepšia obrana je 

útok, a nebudú dodržiavať platné zákony resp. VZN-ka a budú sa sťažovať. Mestská polícia  si  

v tomto smere plniť svoje úlohy a bude naďalej vykonávať kontrolu spoplatnených parkovísk 

a nebudeme  odpúšťať tieto priestupky. 

           

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie I. štvrťroka 2016 - za obdobie od 1.1.2016 do 30.3.2016 

 

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:   7  z toho: 
napomenutím:  4 bloková pokuta:  1/20,-€ uložením: 0                            odložením: 0 

nezaplatená BP:  2/40,-€ 
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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:  1  z toho: 
napomenutím: 0  bloková pokuta:  1/10,-€ uložením: 0                odložením: 0   

 

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

     nezaplatená BP:  1/20,-€ 

 

VZN 7/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o podmienkach držania psov 

na území mesta 

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

a iné.... 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0       bloková pokuta:  1/20,-€  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:   53  z toho: 
napomenutím:   32              bloková pokuta:  15/85,-€  uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP:     1/10,-€                                       v štádiu riešenia:  5   

   

b) Porušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb., zákona o  

priestupkoch: 
 

 

 

- 6   - 

 



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:   3  z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0    uložením: 1                odložením: 1  

nezaplatená BP:  1/20,-€ 

 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov:  23  z toho: 
napomenutím:  9 bloková pokuta:  14/105,-€ uložením: 0 odložením: 0 

 v štádiu riešenia: 4 

 

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

 počet priestupkov:    63     z toho: 
 

napomenutím: 26 bloková pokuta:  26/145,-€                uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP:         1/10,-€     v štádiu riešenia:  10  

 

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

 počet priestupkov:    4  z toho: 
 

napomenutím: 0  bloková pokuta:        4/30 ,-€    uložením: 0    odložením: 0  

 

§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:    4  z toho: 
napomenutím: 2  bloková pokuta:  2/30 ,-€ uložením: 0 odložením: 0 

 

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

 počet priestupkov:   4  z toho: 
 
napomenutím: 1  bloková pokuta:  3/20 ,-€ uložením: 0 odložením: 0  
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§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1s... nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej 

zeleni... 



 počet priestupkov:   13      z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta:  5/30,-€ uložením: 0 odložením: 0  

      v štádiu riešenia:  1  

 

§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 

      v štádiu riešenia: 0  

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky:  6 
- telefonické oznámenie:  3 
- vlastnou činnosťou:  98 
- zistené MKS:  27 
- zistené fotopascou:  46  
- odchytené psy:  18 

 

Počet porušení VZN :  63 Počet porušení PZ :  101 Ostatné : 0 Celkom :  180 

 

             napomenutím:  

82 

bloková pokuta: 

 71/475,-€  
uložením:  1 

odložením: 1 nezaplatená BP:    7/130,-€ odstúpením na PZ SR:  0 

odstúpením na OcÚ, MsÚ:  

0 

storno:  

1 

v štádiu riešenia:  

15 

 

 

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                              

 

 

 


