
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-100-10/2017-010                                                           Vo Fiľakove dňa   06.09.2017 
 

 
 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

II.  štvrťroka  2017 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za II. štvrťrok 2017    

          V  hodnotenom období II. štvrťroka 2017 bolo celkovo evidovaných 226  prípadov z  

ktorých bolo 74  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 152  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 106 blokových pokút na 

celkovú sumu 640,-€,  napomenutím bolo riešených  106 priestupcov. Monitorovacím 

kamerovým systémom bolo zistených 12 prípadov a  fotopascou 31 prípadov.   Bolo 

odchytených celkovo 37  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. /  2016 180 101 63 71/475 ,-€ 82 15 

II. /  2016 297 168 128 124/970,-€ 133 6 

III. /  2016 207 143 64 99/690,-€ 73 17 

IV. /  2016 217 91 126 90/590,-€ 109 8 

I. /  2017 217 101 116 83/555,-€ 96 13 

II. /  2017 226 74 152 102/610,-€ 106 9 
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OBDOBIE 
Odložené   

 prípady 

Uložené 

prípady 

  Nezaplatené 

pokuty na 

sumu 

Odstúpené 

prípady 

PZ 

Odstúpené   

prípady 

ObÚ, MsÚ 

OÚ, DÚ 

 

Odchytené   

psy 

I./  2016 1 1 7/130,-€ 0 0 18 

II./  2016 1 0 18/150,-€ 12 0 24 

III./  2016 3 0 14/170,-€ 0 1 19 

IV./  2016 6 0 3/15,-€ 0 1 28 

I./  2017 2 0 6/55,-€ 6 11 37 

II./  2017 4 0 4/30,-€ 1 1 37 

 

Riešené prípady  za  2. štvrťrok  2017: 

 dňa 6.4.2017 o 10,43 hod. z kamerového systému bolo zistené  vysypanie  
stavebného odpadu na križovatke ulíc J. Kalinčiaka a Moyzesovej, ako páchateľ bol 
zistený  Kazimír B, nar. 1997, bytom Fiľakovo,  bola mu uložená pokuta 10,-€,   

 dňa 6.4.2017 v čase o 15,00 hod. Štúrovej ulici  bola hliadkou kontrolovaná mladistvá  

Jessica M. nar. 2001, bytom  Fiľakovo, ktorá javila  známky inhalovania toluénu, bola 

u nej nájdená aj fľaša s obsahom tejto látky, bol spísaný  úradný záznam a vec bola  

nahlásená komunitnému centru, 

 dňa 7.4.2017 v čase o 17,45 hod. boli hliadkou  v mestskom parku kontrolovaní 
Dezider  K., nar. 1999, bytom Fiľakovo, a Krisztián O., nar. 2000, bytom Fiľakovo, ktorí 
javili známky inhalovania toluénu bola u nich nájdená  fľaša s obsahom tejto látky, bol 

spísaný  úradný záznam a vec bola  nahlásená komunitnému centru, 

 dňa 11.4.2017 na Družstevnej ulici na  Ratkarskom kopci, kde bola zistená čierna 
skládka  smetí domového odpadu, pričom z   papierového odpadu bol zistený 
pôvodca a páchateľ vynesenia odpadu a to   István  G.,  nar. 1987, bytom Fiľakovo,  1, 
ktorému bola uložená pokuta 25,-€, 

 dňa 11.4.2017 v čase o 19,00 hod. boli hliadkou kontrolované  nasledovné osoby, 
ktoré javili známky inhalovania toluénu : 
 1. Eva M., nar. 2000,bytom  Fiľakovo, 

             2. Jessica M., nar. 2001, bytom  Fiľakovo, 
             3. Nikoleta K. nar. 2002, bytom  Fiľakovo, 
             4. Vanesa Ö., nar. 2003, bytom  Fiľakovo, 
             5. Tamáš H., nar. 1999, bytom  Fiľakovo. 

Boli u nich nájdené handričky a fľaša zapáchajúca od toluénu, nechceli uviesť odkiaľ 

a kto im poskytol toluén, vec bola  nahlásená komunitnému centru vo Fiľakove,  
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 dňa 12.4.2017 v čase o 21.07 hod. prijaté telefonické oznámenie o bitke v mestskom  
parku, po príchode bolo hliadkou zistené, že sa medzi sebou pochytili Kristián O., nar. 
2000, bytom  Fiľakovo a Gabriel B., nar. 2001, bytom  Fiľakovo. S menovanými bol na 
mieste vykonaný pohovor, pričom ani jeden z nich nechcel podať oznámenie, 

 dňa 13.4.2017 v čase o 18.10 hod zistený priestupok a to vyberanie odpadu zo 

smetných nádob na Farskej lúke, ktorého sa dopustila Oľga Z., nar.1973, bytom  

Fiľakovo, bola upozornená na protiprávne konanie, bola riešená  napomenutím, 
 dňa 2.5.2017 bolo prijaté oznámenie, že na Tehelnej ulici došlo k  vyvezeniu  

betónovej sutiny, ohliadkou a šetrením bolo, zistené, že uvedenú sutinu na 4 krát 
vyviezol na multikáre František M., nar. 1946, bytom Fiľakovo, ktorého si objedal 
občan  Ján T. nar. 1981, bytom Fiľakovo,  ktorý k takejto činnosti nemal  súhlas,  
následne bolo zistené, že sutina pochádzala   z domu na ulici 29. Augusta č. 5 
majiteľky Viery  B., celý prípad bol  odstúpený  priestupkovej komisii MÚ,  

 dňa 4.5.2017 v čase 14,20 hod. bola hliadkou na  Daxnerovej ulici  smerom k čističke 
kontrolovaná skupina  troch mladých osôb dvaja chlapci a jedno dievča, z ktorých 
jeden  fajčil marihuanu,  jednalo sa o Gejzu B., nar. 1981, bytom Fiľakovo,  bola 
privolaná štátna hliadka, nakoľko mal u seba viac dávok marihuany, ktorú zahodil aj 
do trávy, prípad bol na mieste odovzdaný štátnej  polícii zmysle vecnej príslušnosti 
z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu, 

 dňa 12.5.2017 o 17,58 hod. z kamerového systému bolo zistené  vynesenie  zeleného 
odpadu mimo zberného dňa na križovatku ulíc J. Kalinčiaka a Moyzesovej, ako 
páchateľka bola zistená  Sandra D., nar. 1991, bytom Fiľakovo, bola jej uložená 
pokuta 5,-€,   

 dňa 14.5.2017 o 13,52 hod. z kamerového systému bolo zistené  vynesenie  
domového odpadu  na križovatku ulíc J. Kalinčiaka a Moyzesovej, ako páchateľ bol 
zistený  Imrich B., nar. 1984,  bytom Fiľakovo, , bola mu uložená pokuta 5,-€,   

 dňa 14.5.2017 09,09 hod. a 15.5.2017 o 18,26  hod. z kamerového systému bolo 
zistené  vynesenie  domového odpadu  na križovatku ulíc J. Kalinčiaka a Moyzesovej 
a to dvakrát tou istou osobou, ako páchateľ bola zistená  Žofia  D. nar. 1973, bytom 

Fiľakovo,  bola jej uložená pokuta 10,-€,   
 dňa 16.5.2017 v čase o 19:25 hod. bol na ul. Družstevnej zistený a na mieste riešený  

– konzumácia alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, priestupku sa dopustil 

Koloman B. nar. 1993, bytom  Fiľakovo, bola mu uložená pokuta 5,-€,  
 dňa 22.5.2017 v čase o 20.05 hod. počas hliadkovej činnosti bolo na Biskupickej ulici 

pri autobusovej spozorované vzájomné napádanie dvoch občanov, ktorí sa navzájom 

fyzicky napádali, po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o Petra G., nar. 1986, 

bytom  Fiľakovo, a Dávida B., nar. 1984, bytom  Fiľakovo, keďže aj po príchode  

hliadky Peter G. pokračoval v agresívnom správaní, boli  proti nemu použité 

donucovacie prostriedky  a to hmaty a chvaty, následne boli predvedení a vypočutí, 

nechceli podať oznámenia na OO-PZ, po lekárskom vyšetrení bol poslaní domov.  

 dňa 2.6.2017 o 12,58 hod. z kamerového systému bolo zistené  vynesenie zeleného  
odpadu   mimo  zberného  dňa  na  križovatku  ulíc  J. Kalinčiaka  a  Moyzesovej,    ako  

 páchateľ bol zistený  Jozef H., nar. 1933, bytom Fiľakovo, jednalo sa o opakované 
konanie, bola mu uložená pokuta 5,-€,   
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 dňa 8.6.2017 v čase o 18.50 hod. na Biskupickej ulici boli prichytené dve maloleté 

deti pri krádeži kovového materiálu z areálu bývalého Sputniku – toho času prestavba 

na bytovku, páchateľmi boli Dávid B., nar. 2006, bytom  Fiľakovo, a Gejza B., nar. 

2005, bytom Fiľakovo, vec bola odložená a bude oznámená komunitným 

pracovníkom, 
 dňa 14.6.2017 v čase 11,00 hod. bol zistený nepovolený pouličný predaj, ktorého sa 

dopustili štyri ženy rómskeho olašského pôvodu, jednalo sa o: 
    1/ Kristína  S., nar. 1974, bytom Mesto Sereď, 

    2/ Zdeňka  S., nar. 1962, bytom Sereď,   

    3/ Silvia  B., nar. 1977, bytom  Dolná Streda, 

    4/ Jana  S., nar. 1966, bytom Sereď.  

     Menované  ponúkali  na  predaj  parfumériu,  avšak  bolo  podozrenie,  že  to   bola    

     zámienka  a jednalo sa  o zlodejky - vreckárky, avšak žiadne oznámenie o prípadnej  

     krádeži nebolo  v meste oznámené. Všetkým štyrom ženám boli uložené pokuty po   

     5,-€.  

 

 

a/ Úsek verejného poriadku:  Činnosť bola  zameraná najmä na kontrolu osôb, ktoré užívajú 

na verejnosti toluén. Zistené prípady  u kontrolovaných  osobách  boli nahlasované 

sociálnym komunitným pracovníkom. Situácia  medzi mladistvými a maloletými sa upokojila, 

naďalej však pretrváva fetovanie medzi dospelými občanmi rómskeho pôvodu. Okrem toho, 

sa vyskytujú prípady užívania alkoholu na verejnom priestranstve, kde tiež z našej strany sa 

vykonávajú opatrenia k zamedzeniu tohto konania.  Dňa 21.4.2017 v čase od 22,15 hod. bola 

spoločne s hliadkou  OO PZ, rómskou hliadkou vo Fiľakove vykonaná kontrola konzumácie 

alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov v reštauračných a pohostinských 

zariadeniach, boli vykonané kontroly v prevádzkach Beneš, Arsenal, Pumukli, Roxi bar 

a Europa, počas  kontroly neboli zistené priestupky, akcia bola ukončená v čase o 23:30 hod. 

Opäť sa objavil v meste bezdomovec s trvalým pobytom  v obci Kravany okr. Poprad, ktorý  

prišiel ku nám Banskej Bystrice a snažil sa tu zostať s tým, že každý deň  žobral  pred  Lidlom 

a Billou a využíval k tomu psa, ktorého mal so sebou. Po dohovore sa nám ho podarilo 

z mesta  dostať preč. 

 

 b/ Úsek cestnej dopravy :  Naďalej pretrváva problém so spoplatneným parkovaním, kde na 

tomto úseku bolo zistených aj najviac priestupkov, pričom je to dlhodobý problém. Bolo 

potrebné  pristúpiť k pokutovaniu priestupcov, čo pretrváva aj toho času. Bolo doriešené 

osadenie dopravných značiek v súvislosti so  zákazom parkovania vozidiel s dĺžkou nad 5 

metrov na uliciach Sládkovičova, Parková, Holého a Záhradnícka, tzv. zonácia. Jednotliví 

majitelia,  takýchto vozidiel, boli  upozornení o danom zákaze, zatiaľ pokuty  neboli uložené. 

Jednalo sa o 8 majiteľov takýchto vozidiel.  

 

c/ Úsek kamerového systému:  Bol realizovaný projekt s výzvy MV SR, na základe ktorého  

boli  namontované  nové  dve  otočné  kamery  a  to na Záhradníckej ulici pri umeleckej škole  
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a  na  Námestí  slobody  pred  klubom.  Okrem  toho  v rámci  tohto  projektu  bola vykonaná  

kompletná výmena  metalického kábla za optický u všetkých kamier. Taktiež sa  vykonala  aj 

oprava  starších kamier, jedna otočná kamera musela byť pre opotrebovanosť vymenená.  

V meste je  rozmiestnených celkovo 10 otočných a 12 statických kamier, ktoré kamery sú 

toho času plne funkčné. Do budúcna  naďalej  plánujeme  ešte rozširovať  kamerový systém, 

bol opätovne podaný nový projekt s výzvy MV SR, v ktorom sme požiadali o rozšírenie 

kamerového systému a ďalších 10 statických kamier.  

 

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Na tomto úseku boli naďalej zistené skládky  domového  

a zeleného odpadu, pričom  kamerovým systémom sa nám podarilo objasniť všetkých 

páchateľov, ktorí tento odpad vynášali na križovatku ulíc J. Kalinčiaka a Moyzesova. Týmto 

boli  ukladané sankcie z našej strany.  Pretrváva problém so stavebnou sutinou, niektorí 

občania vedia, že za odvoz takého odpadu sa  musí  platiť, preto sa snažia, tento odpad  

vysypávať na nepovolené miesta, teda nám vytvárajú čierne skládky.    

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Naďalej  pretrváva zvýšený  výskyt odchytených psov, pričom za 

prvý polrok 2017 bolo odchytených celkovo 74 psov. V mesiaci august bol realizovaný  

kastračný  program – teda bola  po dva dni vykonáva kastrácia  psov. Celkovo bola kastrácia 

vykonaná u 18 psoch a to  v lokalitách Jilemnického, Baštová, Puškinova, Továrenská, 

Železničná, teda v miestach, kde je najčastejší výskyt  túlavých psov. Popri tom bolo 

odobratých 18 šteniat.   

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie II. štvrťroka 2017 - obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017 

 

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:  9 z toho: 

napomenutím: 4 bloková pokuta: 4 /35,-€/ uložením:  0 odložením:   0          

nezaplatená BP: 1 /5,-€/    
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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:  1 z toho: 

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

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

 počet priestupkov:  1 z toho: 

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

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:  9  z toho: 

napomenutím: 5 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 2 

nezaplatená BP: 2 /15,-€/    

 

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:   4   z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 4/20,-€   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:   118  z toho: 

napomenutím: 61 bloková pokuta: 55 /300,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2  

VZN 11/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o podmienkach držania psov 

na území mesta  
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VZN 11, §4 ... zákaz vstupu so psom do školských a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk a do cintorína  

 počet priestupkov: 5 z toho: 

napomenutím: 2 bloková pokuta: 3 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

VZN 9/2016 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o  nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta  

VZN 9, §30 ... uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom  

 počet priestupkov: 5 z toho: 

napomenutím: 1 bloková pokuta: 2 /15,-€/      uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené na MsÚ: 1        v štádiu riešenia: 1 

           

 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: 6  z toho: 

napomenutím: 4 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/   

 

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: 2 

§30 /1b PZ ... neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej 

návykovej látky, než je alkohol, 

 počet priestupkov: 1  z toho: 

pokarhaním: 0 bloková pokuta: 0    uložením: 0  odložením: 0    v štádiu riešenia: 1 
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PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov: 8  z toho: 

napomenutím: 5 bloková pokuta: 3  /15-€/  uložením: 0 odložením: 0 

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

 počet priestupkov: 39  z toho: 

napomenutím: 15 bloková pokuta: 22 / 140,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 

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

 počet priestupkov: 1 z toho: 

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

napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1o... nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá 

zaplatený poplatok za parkovanie... 

 počet priestupkov: 1 z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené na PZ: 1 

§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: 9 z toho: 

napomenutím: 2 bloková pokuta: 6 /45,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 

§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.... 

 



 

- 9   - 

 

 počet priestupkov: 2 z toho: 

napomenutím: 1 bloková pokuta: 1 / 5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia 1 

 

c)  Porušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 300/2005 Zb-Trestný zákon: 

 

TZ §171 ods. 1,2 – podozrenie na prechovávanie  omamnej látky. 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 7 
- telefonické oznámenie: 8 
- vlastnou činnosťou: 168 
- zistené MKS: 12 
- zistené fotopascou: 31 
- odchytené psy: 37 

 

 

Počet porušení VZN : 152 Počet porušení PZ : 74 Ostatné : 0 Celkom : 226 

 

napomenutím: 106 
bloková pokuta: 102  

/610,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 4 nezaplatená BP: 4/30,-€/ odstúpením na PZ SR: 1 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 

1 
storno: 0 v štádiu riešenia: 9 

 

 

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                              

 

 



 

 


