
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-96-10/2018-010                                                             Vo Fiľakove dňa   30.08.2018 
 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

II.  štvrťroka  2018 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za II. štvrťrok 2018    

          V  hodnotenom období II. štvrťroka 2018 bolo celkovo evidovaných 252  prípadov z  

ktorých bolo 150  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 97  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 121 blokových pokút na 

celkovú sumu 845,-€,  napomenutím bolo riešených  95 priestupcov. Monitorovacím 

kamerovým systémom bolo zistených 90  prípadov a  fotopascou 10 prípadov.   Bolo 

odchytených celkovo  26  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 

II./ 2018 252 150 97 117/800,-€ 97 17 
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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 

II./ 2018 5 0 4/45,-€ 13 1 26 

 

 

Riešené prípady  v  2. štvrťroku  2018:  

 

 Dňa 18.4.2018 v čase 14,10 hod. počas kontroly Nám. slobody č. 24 bola spozorovaná 
Ildikó V., nar. 1984, bytom Fiľakovo, ktorá bola v silne podnapitom stave, pričom spolu 
s ňou bolo jedno maloleté 7 ročné dieťa. Menovaná bola vyzvaná, aby sa dostavila na 
oddelenie MsP, čo aj učinila. Následne bol vyrozumený terénny pracovník a pracovníčka 
kurately. V ich prítomnosti a v prítomnosti hliadky z OO PZ SR Fiľakovo, Ildikó V. bola 
podrobená dychovej skúške s kladným výsledkom a to v hodnote 1,56 mg/l krvi, 
v prepočte cca 3 promile. Následne sme vykonali doprovod pracovníčky a terénneho 
pracovníka na adresu Ildikó V.. Ďalšie riešenie vo veci prevzala kuratela, nakoľko 
u menovanej sa jedná o opakovaný prípad. 

 Dňa 22.4.2018 v čase 02,25 hod. bolo hliadkou MsP zistené, že na Hlavnej ulici v Roxy 
bare  hrala  nahlas hudba a v bare tancovali ľudia, jednalo sa o nepovolenú akciu, preto 
bola  majiteľovi baru Petrovi  N. uložená pokuta 20,-€.   

 Dňa 2.5.2018 v čase 09,00 hod. oznámené hliadkou MOPS, že na malej stanici  búcha 
nejaká podnapitá osoba po osobných vozidlách, na miesto bola vyslaná  hliadka MsP, 
kedy už  uvedená osoba sa pešo presúvala  po strede cesty na Daxnerovej ulici, kde  sa 
tiež snažil kopnúť do okolo idúceho auta, čo bolo spozorované na kamerovom systéme 
MsP, uvedená osoba bola hliadkou  kontrolovaná na Farskej lúke, kde  bolo zistené, že 
sa jedná o Petra S., nar. 1991, bytom Fiľakovo,  keďže sa  menovaný správal agresívne  
v úmysle  kopať, boli proti nemu použité donucovacie  prostriedky a to hmaty a chvaty 
sebaobrany a putá, následne nato bol  predvedený na OO-PZ vo Fiľakove pre podozrenie 
z trestného činu výtržníctva, nakoľko obdobného skutku sa dopustil aj minulý týždeň 
Lučenci, boli spísané úradné záznamy a  vyhotovený kamerový záznam, ktoré boli 
následne odovzdané na OO-PZ.  
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 Dňa 3.5.2018 V čase o 17,07 hod. tel. oznámenie od MOPS, že v mestskom parku došlo 
ku krádeži tašky. Po príchode hliadka zistila, že poškodená je: G Edit nar.1954 bytom 
Budapest,  Medzitým tašku našiel člen hliadky MOPS, ktorý páchateľa naháňal, avšak 
páchateľ ušiel. Poškodená oznámenie odmietla podať nakoľko sa jej taška s dokladmi 
našli a odišla autobusom smer MR. Po udalosti bola prekontrolovaná železničná stanica. 
Na stanici bol kontrolovaný našou hliadkou MsP Kevin B., nar. 2003 bytom Šíd, ktorý sa  
ku skutku priznal. Počas šetrenia bolo ešte zistené, že menovaný má pri sebe fotoaparát 
a priznal, že vec odcudzil od poškodenej. Osoba bola odovzdaná na OO-PZ Fiľakovo. 

 V dňoch 3.5. a 4.5.2018 došlo dvakrát ku vlámaniu do pohostinstva Lipnička odkiaľ  bola 
odcudzená hotovosť  300,-€ a  CD prehrávač s reproduktormi, následne  bola  umiestená 
k uvedenú pohostinstvu fotopasca, pričom  bolo zistené, že došlo aj tretiemu  pokusu 
vlámania do pohostinstva, pričom fotopasca dve podozrivé osoby  zachytila a to 
Norberta P., nar. 1996, bytom Fiľakovo, a Pavla O., nar. 1987, bytom Fiľakovo,   následne  
vykonali  na Kukučínovej ulici aj vlámania do pivníc nachádzajúcich sa v bytovkách, po 
zadržaní  Norberta P., ako hlavného  páchateľa, vzali do výkonu trestu.  

 Dňa 11.5.2018  bolo hliadkou MsP  riešený   odpad mimo zbernej nádoby pred 
pohostinstvom  RÓZSA BISTRO, kde pri odpadkovom koši pre chodcov bol vyložený 
odpad  z uvedeného pohostinstva ako fľaše, kartónový papier a smeti v igelitovom vreci, 
majiteľka Elena  P., bytom Fiľakovo, , už bola v minulosti  upozornená na nesprávne  
vykladanie svojho odpadu, za uvedené konanie jej bola uložená pokuta 10,-€,  

 Dňa 22.5.2018 bolo  hliadkou MsP vykonané šetrenie vo veci krádeži dvoch  
neuzamknutých  horských bicyklov v hodnote po 1000,-€ priamo z budovy ZŠ Farská 
lúka, ku ktorému došlo počas  vyučovania v doobedňajšej dobe, boli prezreté  kamerové 
záznamy, pričom tieto  zachytili dvoch páchateľov, jednalo sa o o maloletého  Olivera G. 
nar. 2003, bytom  žiak ZŠ maď. Farská lúka, ktorý sa ku skutku doznal, druhým 
páchateľom bol  Peter B., nar. 1994, bytom Fiľakovo, , ktorí následne bicykle odpredali 
v Lučenci.  

  Dňa 29.5.2018 bolo prijaté telefonické oznámenia z predajne Balex Tradeu, že 
v priebehu dňa im bola odcudzená z predajne motorová píla v hodnote 190,-€. Nakoľko 
páchateľa zaznamenala ich kamera, boli sme požiadaný o opoznanie páchateľa, pričom 
sa jednalo   o Vojtecha Š., nar. 2002, bytom Fiľakovo, s ktorým bol následne hliadkou 
MsP  kontrolovaný, pričom  priznal  odcudzenie s tým, že pílu predal Vojtechovi  P., 
bytom Jilemnického 10, Fiľakovo, za sumu 50,-€. Následne sme pílu vyzdvihli u Vojtech 
P. a spoločne aj s páchateľom sme ju odovzdali na OOPZ na ďalšie konanie.  Počas 
rozhovoru Vojtech Š. ďalej uviedol, že v predajni nekradol len on, ale aj jeho kamarát 
Július  B, nar. 1996, bytom  Fiľakovo, ktorý odcudzil Aku skrutkovač v hodnote 199,-€. 
Na základe toho bol Július B. taktiež predvedený na OOPZ, a vzhľadom na to že u oboch 
sa jedná o opakovanú krádež, budú obaja  trestne stíhaní. 

 Dňa 1.6.2018 v čase o 15,55 hod. bolo prijaté telefonické  oznámenie od  predavačky z 
 obchodu Mayo Chix na Športovej  ulici, že dvaja páchatelia ukradli nohavice. Po 
príchode hliadku oboznámila s približným opisom.  Na ulici Štúrova hliadka spozorovala 
podozrivé osoby  Júliusa B., nar.1996,  bytom Fiľakovo,  a maloletý Oliver G., nar. 2003 
bytom Fiľakovo. Následne na svoju žiadosť boli dopravený do obchodu Mayo Chix. 
Predavačka obidve osoby opoznala a preto bola zavolaná OOPZ Fiľakovo, ktorý prípad 
prevzali, u menovaných sa jedná o opakované krádeže v obchode. 
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 dňa 4.6.2018 bolo prijaté oznámenie, že rodičia Gyöngyi H. a Ján SZ. ponechali  4  dni 
samé doma 6 maloletých detí a odišli z  mesta údajne do Rakúska, deti sú vo veku od 8 
mesiacov do 8 rokov, bol vyrozumený sociálny  úrad   a Bc. P. Botoš, ktorí sa dostavili do 
domu, kde bývaj,  miesto bolo zafotené, deti zobrala stará mama na Železničnú ulicu, 
následne  boli deti umiestnené do ústavu, 

 Dňa 6.6.2018 v čase 12,15 hod. bolo prijaté oznámenie ohľadne krádeže  peňazí v sume 

300,-€ z peňaženky, ktorú si zabudol v obchode  Balex ku škode  majiteľa  Herman K. 

z kamerového záznamu bolo zistené, že z peňaženky iný kupujúci vybral  300,-€ 

a peňaženku nechal na  pulte, bolo zistené, že páchateľ tam prišiel na svojom vozidle, 

ktoré vozidlo bolo zachytené aj na našej kamere na malej stanici a z ktorej kamery sa 

dalo  odčítať  jeho evidenčné  číslo vozidla na základe  ktorého sa podarilo stotožniť  

skutočné meno  páchateľa, jednalo sa o Gregora  B., nar. 1979, bytom Šávoľ,  prípad 

následne  prevzalo OO-PZ, nakoľko sa jednalo o trestný čin,  
 dňa 11.6.2018 v čase 22,10 hod. došlo ku krádeže  kuka nádoby  z uzavretého areálu  

Infocentra na Podhradskej ulici, z kamerového záznamu bolo zistené, že páchateľom je 
Ladislav  B. nar. 2001, bytom Fiľakovo,  ktorý spáchanie skutku doznal, pričom mu 

pomáhal maloletý Ladislav O. nar. 2005, bytom Fiľakovo,  s ktorým  kuka nádobu 

odniesli  k domu Romana O. nar. 1976, bytom Fiľakovo, ktorému túto  predali za 5,-€, 

kuka nádoba bola  zaistená a odovzdaná poškodenej strane, vec bola odstúpená na OO-

PZ, nakoľko páchateľ  L. Baláž predtým  odcudzil ďalšie 4 kuka nádoby, ktoré  boli  

zaistené a vrátené pôvodným majiteľom, pričom sa jedná  o trestný čin, 
  dňa 25.6.2018 riešenie oznámenia  Jozefa A., ktorý oznámil, že  mu fyzicky napadali na 

Mlynskej ulici  vnučku, ktorá sa vracala zo školy, pritom jej spôsobili zranenia na tvári,  
pričom ju napadli 4 dievčatá – pravdepodobne žiačky z OŠI, bol daný popis, malo sa 
jednať  o rómske dievčatá vo veku  okolo 13-14 rokov, tieto boli následne spozorované 
na Baštovej ulici  a následne  predvedené na OO-PZ z dôvodu, že napadnuté dievča 
utrpelo  zranenia, o veci bol vyrozumený aj komunitný pracovník p. Bc. P. Botoš, ktorý 
a tiež dostavil na OO-PZ, páchateľkami boli maloleté osoby: 

1/ Enikő  V. nar. 2002, bytom Fiľakovo, 

2/ Zuzana B., nar. 2006, bytom Šíd, 

3/ Natália  B., nar. 2003, bytom Šíd, 

4/ Viktória  K., nar.2004, bytom Fiľakovo. . 

       Ku spáchaniu skutku sa doznali, vec bude  odložená z dôvodu veku páchateliek. 

 

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek verejného poriadku a ochrany  majetku:   Okrem  bežne riešených prípadov 

v našom  meste sme  v mesiaci  máj riešili opakované narušenie verejného poriadku počas 

majstrovských futbalových zápasov na štadióne FTC. Jednalo sa o miestneho občana 

Amadeusa G., nar. 1981, ktorý okrem toho, že napádal  na tribúne našich divákov, napadol aj  

hliadku MsP, čo nakoniec skončilo jeho  trestným stíhaním, vyšetrovanie už bolo ukončené 

a konanie  by malo  byť už na súde. Okrem toho dostal zákaz vstupu  na štadión  FTC počas  

majstrovských zápasov. To, že sa jedná o nenapraviteľného tzv. diváka, nasvedčuje aj  ďalšie  

jeho protiprávne  konanie v Rimavskej Sobote pred štadiónom, kedy  naše mužstvo hralo 

majstrovský zápas, čo je v štádiu vyšetrovania.   
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       V dobe  od  18.5.2018 do 24.5.2018  vo  večerných  hodinách  došlo  v  meste  Fiľakovo 
k zapáleniu odpadkov v kontajneroch, ktoré  sa  nachádzajú   pri  jednotlivých  panelákových 
bytovkách a to nasledovne: 

-   dňa 18.5.2018 v čase od  21,00 do 21,49 hod. došlo  na uliciach Školská a 1. Mája     k 
zapáleniu  odpadkov  v  3 kontajneroch, tieto  boli hneď uhasené hasičmi a k  ich 
poškodeniu kontajnerov nedošlo,  
      -   dňa  19.5.2018  v  čase  o  00,49 hod.   na Mocsáryho  ulici  bolo  zistené  zapálenie     
odpadkov v kontajneri, oheň bol hneď uhasený hasičmi a k  poškodeniu kontajnera             
nedošlo,       
      -   dňa  20.5.2018  v  čase  o 20,15  hod.  na ulici 1. Mája došlo k zapáleniu  odpadkov      
v kontajneri, tento  bol  uhasený hasičmi a k jeho  poškodeniu  nedošlo,       
 -   dňa 22.5.2018 v čase o  21,08 hod.  na  ulici  1. Mája  došlo  k  zapáleniu   odpadkov              
v kontajneri k zapáleniu odpadkov a k poškodeniu  kontajnerov  nedošlo,  následne            
v ten istý večer  na   Parkovej ulici došlo k zapáleniu odpadkov vo dvoch  kontajnerov            
stojacich vedľa seba, pričom tieto boli  uhasené hasičmi, avšak došlo k  poškodeniu            
gumovej časti zatváracej časti oboch kontajnerov, ktoré boli   zhorené, čím  vznikla            
škoda  pre  vlastníkov  bytov  na  Záhradníckej  ulici  č. 3 až  9 v správe Stavebného       
bytového družstva Fiľakovo,   
        - dňa 23.5.2018 v čase o 21,43 hod.   na  Záhradníckej  ulici  bolo zistené   zapálenie      
odpadkov v kontajneri, oheň bol hneď uhasený   hasičmi, avšak došlo k  poškodeniu            
gumovej časti zatváracej časti  oboch  kontajnera, ktorý  bol  zhorený,  čím  vznikla            
škoda pre vlastníkov bytov na Parkovej ulici č. 1 a 3 v správe Stavebného bytového           
družstva Fiľakovo,   
         - dňa  24.5.2018  v  čase  o 21,05  hod.  na Záhradníckej ulici  došlo k zapáleniu             
odpadkov v kontajneri, avšak  páchateľ bol vyrušený rómskou hliadkou /MOPS/, ktorá 
hliadka ho začala naháňať smerom na Biskupickú, medzitým člen hliadky MOPS 
informoval telefonicky hliadku MsP o utekajúcom podozrivom aj s popisom oblečenia 
smerom  ku kostolu. Podozrivý  bol následne kontrolovaný na      Námestí  slobody  
motohliadkou mestskej polície z dôvodu, že osoba bola totožná s nahláseným  popisom. 
Kontrolou bolo zistené, že sa jedná  o Csabu  P., nar. 1999, bytom Fiľakovo,  avšak 
podozrivý spáchanie skutku popieral. Keďže hliadka MOPS neopoznala  kontrolovaného 
podozrivého a v ten večer bol pustený domov. Následne boli  získané  ďalšie  dôkazy  
z kamerových záznamov  a foto zábery z fotopascí, ktoré nasvedčovali tomu, že skutky  
páchal  Csaba. P., ktorý sa  dňa 28.8.2018 išiel  dobrovoľne priznať na Obvodné 
oddelenie PZ vo Fiľakove, následne  bol spracovaný spis a jeho konanie  bolo postúpené 
sa správne konanie na okresný úrad v Lučenci.          Bola vyčíslená škoda v hodnote 
68,80 € ku škode majiteľov vlastníkov bytov, ktoré sú v správe Stavebného bytového 
družstva Fiľakovo.  

 

       Opäť sa  začali množiť  krádeže  v obchodoch, a to najmä v novootvorených predajniach 

na Športovej ulici ale aj v železriarstve  Balex. Keďže  máme  miestnu znalosť a podľa  popisu  

podozrivých, sa nám viackrát podarilo tieto  krádeže objasniť. V mnohých prípadoch 

s u páchat0eľov  jednalo o opakované  krádeže a teda títo páchatelia boli obvinení  

z trestného činu krádeže.  Takto sme  pre podozrenie  z trestných činov krádeže  odstúpili  

resp. odovzdali  na štátnu políciu 13  prípadov. Taktiež  sme pomohli pri objasnení  krádeže 

vlámaním  do pohostinstva  Lipnička a to za pomoci fotopascí,  hlavný páchateľ je  už vo 

výkone trestu. 
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  V mesiaci  apríl bola v meste  šírená poplašná správa  o údajnom pokuse o únos školákov 

v našom meste, čo rozširovali žiaci Základnej školy  zo Školskej ulice. Šetrením  zo strany  

MsP bolo preukázané, že žiaci si tieto pokusy  vymysleli na základe televíznej správy o únose  

v obci Fiľakovské  Kováče, čo sa tiež  nezakladalo na pravde, nakoľko  aj tam si  tento únos 

vymysleli, čo následne   v televízii aj dodatočne oznámené.  

 

 b/ Úsek cestnej dopravy :  Boli sme nápomocný pri upozorňovaní vodičov, ktorí parkovali  

v čase, keď sa  asfaltovali  niektoré ulice, čo prebehlo bez problémov.  

 

c/ Úsek kamerového systému:  Bolo  realizované  umiestnenie troch statických kamier na 

Koháryho námestí pred kostolom a dve na novo vybudovanom parkovisku na Farskej lúke, 

kde si už vodiči  zvykajú na parkovanie. 

  

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Toho času riešime umiestňovanie  rôzneho  odpadu 

k separovaným  kontajnerom, pričom  na vytypované  miesta sme umiestnili fotopasce 

a občanov, ktorí tam ukladajú  nepovolený odpad, budeme sankcionovať. Jedná sa najmä 

o stavebný odpad a ošatenie. 

  

e/ Úsek odchytu  psov:  Od začiatku tohto roku sa situácia zlepšila,  v prvom polroku 2018 

bolo celkovo  odchytených 40 psov, čo je oproti vlaňajšiemu roku pokles o 34 psov. Opäť  bol  

vykonaný kastračný  program, teda, bolo  kastrovaných resp. sterilizovaných celkovo 13 

psov. V druhom polroku by tento výskyt túlavých  psov mal mať  klesajúcu tendenciu. 

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie II. štvrťroka 2018 - obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018 

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: 13 z toho: 
napomenutím: 10 bloková pokuta: 3 /25,-€/ uložením: 0 odložením: 0  

VZN 10, č. 2, čl. 11 ... poškodzovať verejnoprospešné zariadenia, 

 počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 3  
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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: 2 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/ 

VZN 10/2013 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o určovaní pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta  

VZN 10, §5 ...nedodržanie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 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: 77 z toho: 
napomenutím: 24 bloková pokuta: 49 /260,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/ v štádiu riešenia: 3 

     

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: 11 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta 6 /50,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

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

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

v štádiu riešenia: 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: 3 z toho: 
pokarhaním: 3 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: 10 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 2 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/  odstúpením PZ SR: 6  Odstúpením OÚ LC: 1 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov: 43 z toho: 
napomenutím: 18 bloková pokuta: 19  /120-€/  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením PZ SR: 1   v štádiu riešenia: 5 

§22 1/k ...zákaz vjazdu všetkých vozidiel B-2... 

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

§22 1/k ...zákaz vjazdu vyznačených vozidiel B-2... 

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

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

 počet priestupkov: 31 z toho: 
napomenutím: 13 bloková pokuta: 14 / 145,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením PZ SR: 1   v štádiu riešenia:3  

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

 počet priestupkov: 31 z toho: 
napomenutím: 14 bloková pokuta: 15 /85,-€/ uložením: 0 odložením: 0  

v štádiu riešenia:2 
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§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1f... nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej 

dopravy osôb 

 počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 2 /10,-€/ 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: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 2 /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: 0 bloková pokuta: 1 /5,-€/ 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: 11 z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta: 3 /15,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 6 
- telefonické oznámenie: 17 
- vlastnou činnosťou: 139 
- zistené MKS: 90 
- fotopascou: 10 

 

Počet porušení VZN : 97 Počet porušení PZ : 150 Ostatné : 5 Celkom : 252 

 

napomenutím: 95 
bloková pokuta: 117  

/800,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 5 nezaplatená BP: 4 /45,-€/ odstúpením na PZ SR: 13 

odstúpením na OÚ LC: 1 storno: 0 v štádiu riešenia: 17 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                  Bc. Pavel Baláž 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


