
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-47-10/2018-010                                                             Vo Fiľakove dňa   12.04.2018 
 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

I.  štvrťroka  2018 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za I. štvrťrok 2018    

          V  hodnotenom období I. štvrťroka 2018 bolo celkovo evidovaných 293  prípadov z  

ktorých bolo 145  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 148  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 128 blokových pokút na 

celkovú sumu 730,-€,  napomenutím bolo riešených  145 priestupcov. Monitorovacím 

kamerovým systémom bolo zistených 96  prípadov a  fotopascou 9 prípadov.   Bolo 

odchytených celkovo  14  psov. 

 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

 

Počet 
porušení 

PZ 

Počet  
porušení 

VZN 

Počet zaplatených 
pokút  na 

sumu 

   Počet 
napome-  

     nutí 

V štádiu 

riešenia 

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

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

III. /  2017 215 103 112 84/485,-€ 101 17 

IV./ 2017 227 83 144 80/495,-€ 115 7 

I./ 2018 293 145 148 121/685,-€ 145 12 
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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./  2017 2 0 6/55,-€ 6 11 37 

II./  2017 4 0 4/30,-€ 1 1 37 

III./  2017 5 0 4/40,-€ 3 1 34 

IV./ 2017 17 0 6/35,-€ 1 1 19 

I./ 2018 8 0 7/45,-€ 0 0 14 

 

Riešené prípady  v  1. štvrťroku  2018:  

 dňa 2.1.2018 v čase o 09,00 hod. bol  kamerovým systémom zbadaný podozrivý muž 
ako tlačí vozík na Mládežníckej ulici a niečo  do neho nakladal na križovatke  ulíc s ul. 
Čsl. Armády, na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá  podozrivého muža kontrolovala 
na Družstevnej ulici, pričom bolo zistené, že  tento muž vyberá  z kontajnerov na 
separovaný odpad železo, jednalo sa o Karola  C., nar. 1984, bytom Biskupice,  
ktorému bola uložená pokuta  10,-€, 
 

 dňa 2.1.2018 v čase o 22:12 hod.  bolo obyvateľom mesta telefonicky oznámené 
rušenie nočného kľudu hlasitou hudbou  na ul. Farskej lúke č. 84 na 5. poschodí, po 
príhode na mieste bolo zistené, že hudba vyhrávala tak nahlas, že ju bolo počuť aj na 
prízemí, za priestupok bol priestupca Filip  D., nar. 1983,  riešený blokovou pokutou 
20,-€,    

 

 dňa 25.1.2018 V čase o 19.43 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že pri  malej 
vlakovej stanici sa na koľajniciach nachádza  nejaká ležiaca osoba, po príchode na 
miesto bolo zistené, že sa jedná o maloletú Sophiu B., nar. 2003, bytom Fiľakovo,  
ktorá pod vplyvom alkoholu chcela spáchať samovraždu, následne bola predvedená 
na OOPZ vo Fiľakove, následne bola   vyrozumená  jej stará mama Edita D., bytom 
Fiľakovo, nakoľko ju má súdom zverenú do opatery,  telefonicky vyrozumená službu 
konajúca sociálna kurátorka, ktorá odporučila privolať  RZP, po čom bola  maloletá  
sanitkou odvezená do nemocnice do Lučenca s tým, že ju bude  riešiť sociálna 
kuratela, čo doposiaľ  riešené s menovanou nebolo hoci nechodí  vôbec  na školy, 
doma nebýva  a požíva alkoholické nápoje. 

   

 dňa 26.1.2018 v čase 14,00 hod.  bolo oznámené hliadkou MOPS, že pred Poštou sa 
nejaký muž snaží dostať do cudzieho motorového vozidla. Po príchode hliadky bolo 
zistené, že sa jedná o Mariana C., bytom Trebeľovce,  ktorý javil známky požitia 
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alkoholických    nápojov  a   chcel   ako  majiteľ    svojho  vozidla ako  vodič   odísť  na  
aute, načo bol upozornený, že keď má vypité, aby na aute  nešoféroval, čo ale 
nerešpektoval, následne bola  privolaná hliadka  OO-PZ, ktorá menovaného po 
naštartovaní a krátkej  jazde  ihneď zastavila a následne predviedla na OO-PZ, 
nakoľko bolo zistené, že mal v dychu 3,5 promile alkoholu. 

 

 dňa 26.1.2018 v čase o 18,57 hod. bolo prijaté telefonické  oznámenie od MOPS, že 
v OD Lidl kradli 3 osoby a  unikajú smerom do mesta, hliadka MsP unikajúce osoby 
chytila pred kostolom a hneď ich kontrolovala, jednalo sa o mal. Gejzu  B., nar. 2005 
bytom Fiľakovo,  Olivéra  G., nar. 2002 bytom Fiľakovo,  a Ladislava  B., nar. 1980 
bytom Fiľakovo, , menovaní odcudzili sladkosti, následne bolo vyrozumená  štátna 
polícia, ktorá si osoby na mieste prevzala, 
 

 dňa 6.2.2018 v čase 17, 25 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že do 

pohostinstva Pumukli na Daxnerovej ulici vošiel podnapitý muž, ktorý tam prišiel na 

osobnom motorovom vozidle, pričom sa malo sa jednať o Jána K., bytom Fiľakovo,  

o celej veci bola vyrozumená štátna polícia, ktorá následne podozrivého vodiča  

zastavila a kontrolovala, pričom  zistila,  že  vodič mal  v dychu 1,9 promile alkoholu, 
 

 dňa 26.2.2018 v čase 10,20 hod. bolo prijaté oznámenie  že na Daxnerovej  ulici pri 
bytovke bývalého internátu dovtedy neznámy vodič nabúral do plota  na kotolni ako 
aj do  ohrady na kontajnery na separovaný odpad, na základe toho bola vyslaná 
hliadka MsP, ktorá  zistila, že do plota a do ohrady  nabúralo vozidlo zn. Fiat, ktoré 
bolo zaparkované a poškodené  pred vchodom  do internátnej bytovky č. 77, krátko 
na to sa dostavila aj hliadka OO-PZ, ktorá podozrivého vodiča vyviedla  zo vchodu 
a použila donucovacie  prostriedky, nakoľko kládol odpor, jednalo sa o Vojtecha M., 
nar. 1979, bytom Fiľakovo,  ktorý javil  známky požitia   alkoholu a užitia omamných 
látok, pričom nafúkal 0,42 promile alkoholu, zároveň bolo zistené, že menovaný má 
zákaz  činnosti  viesť motorové vozidla, preto bol následne predvedený na OO-PZ 
k ďalšej realizácii, za uvedené konanie bol  odsúdený k nepodmienečnému trestu 
odňatia slobody,  

 
 dňa 17.3.2018 v čase o 22.15 hod bolo prijaté oznámenie od zamestnankyne Európa 

baru, že je v ich zariadení  došlo k bitke  dvoch mužov, po príchode hliadky MsP bolo 

zistené, že   Štefan N., nar. 1989, bytom Gemerský Jablonec, mal udierať  Michala M., 

nar. 1980, bytom Fiľakovo,  obidve osoby boli od seba oddelené, a v ďalšom konaní 

bolo zabránené, podľa tvrdenia Michala M. ho Štefan N. bezdôvodne napadol a utŕžil 

mu viacero úderov do oblasti tváre, na základe toho  podal oznámenie  na OO-PZ vo 

Fiľakove.  
 

 dňa 22.3.2018  z kamerového záznamu  zistený priestupok -  hádzanie  odpadu na  
verejnú  zeleň  na   ulici J. Kalinčiaka popri  ceste a to štyri  pet fľaše, ktorého konania 
sa dopustil dovtedy neznámy  muž   vo  veku  asi  65 rokov  a   to   dňa   18.3.2018   v  
čase  o  08,29 hod., z kamerového  záznamu bol opoznaný Dušan  T., nar. 1955, 
bytom Fiľakovo,   ktorému  boli   ukázané  fotky,  na  základe  ktorých  sa  ku skutku 
doznal, bola mu  uložená  pokuta 5,-€, riešil 060,  

 

 dňa 27.3.2018 V čase 12,25 hod. kontrola Baštovej ulici č. 17, kde  došlo k  
vysťahovaniu    nájomníkov    z  rodinného  domu  a  kde   na  mieste   boli    zadržaní  
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a   kontrolovaní     Ladislav  B.   nar. 2001,   bytom Fiľakovo,  a  Gejza  B.,   nar.  2005,  
bytom Fiľakovo,  ktorí rozoberali múry domu bez toho, aby dostali  súhlas od majiteľa 
domu, následne odcudzili aj odcudzili železnú bránu z garáže, na miesto bol privolaný  
spolumajiteľ pozemku, zároveň bola privolaná aj štátna polícia, ktorá  vec na mieste 
prevzala ako podozrenie  z krádeže,  
 

 dňa 28.3.2018 v čase o 16,32 hod. tel. oznámenie od MOPS, že v parku neznáme 
osoby kopú do smetného koša, po príchode hliadky MsP bolo zistené, že konania sa 
dopustili maloletí Zsolt B., nar. 2004 bytom Fiľakovo,  Mário B., nar. 2005, bytom 
Fiľakovo,  a Nikolas A., nar. 2005 bytom Fiľakovo. Nakoľko sa jednalo o maloletých, 
sankcia nemohla byť uložená, boli riešený dohovorom,  sľúbili, že sa to nebude 
opakovať, k poškodeniu koša nedošlo. Vec nahlásená komunitnému pracovníkovi  Bc. 
P. Botošovi. 
 

 

KOMENTÁR:  

a/ Úsek verejného poriadku a ochrany  majetku:   Od konca minulého roku 2017 začala  

v našom meste fungovať miestna občianska poriadková služba v počte 8 občanov, ktorá je  

zameraná  najmä na tento úsek a s ktorou úzko spolupracujeme. Pri zistení  protiprávneho 

konania nás  telefonicky informujú a na základe týchto oznámení, tieto konania riešime. 

Najčastejšími zistenými prípadmi sú najmä požívania alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve najmä   v okolí Námestia slobody. Okrem toho je to  žobranie  pred nákupnými 

centrami a to nielen dospelými osobami ale aj  maloletými deťmi. Mnohokrát sa jedná o tie 

isté osoby, ktoré napriek  tomu, že sú upozorňované, na ďalší deň opätovne  v tomto 

pokračujú.  Okrem toho bol vypracovaný  spoločný plán služieb  v mestskom parku, kde  už 

tento plán je realizovaný. Do týchto služieb  okrem MsP a MOPS sú zapojený aj strážcovia 

parku   a to tak, aby bola v parku pravidelne vykonávaná služba a vrátane soboty a nedele.   

 

 b/ Úsek cestnej dopravy :  Bol už realizovaný zákaz zastavenia  na Farskej lúke na úseku od  

obchodu CBA až po  križovatku s Moyzesovou ulicou. Daný zákaz je zo strany  vodičov 

rešpektovaný a doposiaľ sme za porušenie tohto zákazu uložiť žiadnu pokutu. Pretrváva  

problém s neplatičmi za  spoplatnené parkoviská, čo bude zrejme  dlhodobý problém. Okrem 

toho máme problém s Trhovou ulicou, kde  vodiči nerešpektujú zákaz vjazdu a cez túto ulicu  

bezdôvodne prechádzajú.  

 

c/ Úsek kamerového systému:  Toho času realizujeme umiestnenie dvoch statických kamier 

na novovybudovanom parkovisku  na Farskej lúke pri Základnej škole. Okrem toho sa 

realizuje aj umiestnenie statickej kamery na  Koháryho námestí pre kostolom. Okrem  toho 

sa bude realizovať menšia údržba  niektorých kamier. Okrem toho navýšením stavu  

pracovníkom pri sledovaní kamier sa zvýšil počet zistených prípadov. Celkovo bolo v 1. 

štvrťroku 2018 zistených kamerovým systémom 96 prípadov, čo je nárast viac ako o 100 

percent.  

 

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Na tomto úseku sa  výskyt čiernych  skládok znížil, 

vyskytli sa menšie  prípady, ktoré súvisia  najmä  s pokazenými kontajnermi okolo  bytoviek  
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na Bottovej ulici, kde  ľudia  ukladajú  odpad vedľa  kontajnerov.  Tieto bytovky  nie sú 

v správe Filbytu ale p. Juhásza, ktorý tieto veci nerieši. 

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Od začiatku tohto roku sa situácia zlepšila, bolo odchytených v 1. 

štvrťroku 2018 celkovo 14 psov čo v porovnaní s vlaňajším rokom výraznejší pokles.  Aj 

napriek tomu, naďalej  sa vykonáva  odchyt túlavých psov.  Okrem bude vykonávaná aj 

fyzická kontrola psov. 

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie I. štvrťroka 2018 - obdobie od 1.1.2018 do 30.3.2018 

 

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: 18 z toho: 
napomenutím: 11 bloková pokuta: 2 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 1  

nezaplatená BP: 2 /15,-€/            v štádiu riešenia: 2  

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

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

nezaplatená BP: 1 /5,-€/ 

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: 19 z toho: 
napomenutím: 15 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 4 

  

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

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta  
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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: 108 z toho: 
napomenutím: 58 bloková pokuta: 48 /255,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 

   

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: 2 bloková pokuta0  uložením: 0 odložením: 0 

Zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §7 – 

zákaz fajčenia na určených miestach, 

 počet priestupkov: 4 z toho: 
pokarhaním:2 bloková pokuta: 2 /10,-€/ 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: 3 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 3 

 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov: 71 z toho: 
napomenutím: 31 bloková pokuta: 35  /210-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 5 
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§22 1/k ...zákaz vjazdu všetkých vozidiel B-2... 

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

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

 počet priestupkov: 24 z toho: 
napomenutím: 5 bloková pokuta: 16 / 80,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /15,-€/ v štádiu riešenia:1  

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

 počet priestupkov: 19 z toho: 
napomenutím: 10 bloková pokuta: 7 /40,-€/ uložením: 0 odložením: 0  

v štádiu riešenia:2  

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

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

 počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 2 /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: 16 z toho: 
napomenutím: 9 bloková pokuta: 7 /35,-€/ 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: 0 bloková pokuta: 1 / 5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 8 
- telefonické oznámenie: 7 
- vlastnou činnosťou: 175 
- zistené MKS: 96 
- fotopascou: 9 



 

 

- 8   - 

 

Počet porušení VZN : 148 Počet porušení PZ : 145 Ostatné : 0 Celkom : 293 

 

napomenutím: 145 
bloková pokuta: 121  

/685,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 8 nezaplatená BP: 7/45,-€/ odstúpením na PZ SR: 0 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 

0 
storno: 0 v štádiu riešenia: 12 

 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                  Bc. Pavel Baláž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


