
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-14-10/2019-010                                                             Vo Fiľakove dňa   07.02.2019 
 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

IV.  štvrťroka  2018 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za IV. štvrťrok 2018    

          V  hodnotenom období IV. štvrťroka 2018 bolo celkovo evidovaných 187   prípadov z  

ktorých bolo 79  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 108  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených  86 blokových pokút na celkovú 

sumu 725,-€,  napomenutím bolo riešených 87 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených  15  prípadov a  fotopascou 18  prípadov.   Bolo odchytených 

celkovo   19   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 

III./ 2018 205 109 96   94/630,-€ 88 10 

IV./ 2018 187 79 108   77/680,-€ 87 4 
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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 

III./ 2018 2 0 8/80,-€ 3 0 19 

IV./ 2018 8 0 9/45,-€ 2 0 19 

 

 

Riešené prípady  v  4. štvrťroku  2018:  

 
 Dňa 10.10.2018 v čase 17,15 hod. pred kostolom na Koháryho námestí došlo k odcudzeniu 

dvoch svetiel z uzamknutých bicyklov, ktorého konania sa dopustil   maloletý Gejza B., nar. 2004, 
bytom Fiľakovo,  ktoré konanie  zachytila kamera MsP pred kostolom, okrem toho sa snažil 
odcudziť  aj uzamknutý bicykel, ktorý  namykával, avšak k jeho odcudzeniu nedošlo, následne  
odcudzené svetlá odpredal po 50 centov náhodnej osobe, ktorú sa nám podarilo zistiť a táto 
odcudzené svetlá aj vydala, tieto  svetlá boli vrátené poškodenej Irene Szabovej z Fiľakova, vec 
bola ihneď nahlásená komunitnému pracovníkovi, ktorý realizuje  umiestnenie  maloletého do 
ústavu cez sociálny úrad, nakoľko sa jedná  o záškoláka a o osobu, ktorú  pravidelne  vykonáva 
v meste krádeže, vec  bola  zo strany MsP odložená z dôvodu neprípustnosti postihu pre  vek, 

 dňa 13.10.2018  čase 09,40 hod. vykonaná kontrola cintorína pri ktorej bola  kontrolovaná 
stavebná čata troch mužov fy Novogranit z Lučenca, ktorá  vykonávala betónové práce jedného 
dvoj hrobu, čata predložila  doklad o zaplatení poplatku, avšak tento bol zo dňa 10.9.2018, teda 
starší ako jeden mesiac, boli upozornený pod hrozbou sankcie, že je  potrebné zaplatiť  nový 
poplatok na VPSD, vec  bola  hlásená p. riaditeľovi VPS,  

 dňa 22.10.2018 v čase 12,45 hod. bolo prijaté oznámenie od štátnej polície, že  im bola  
oznámená krádež náradia z pred budovy inkubátora z otvorenej dodávky na Biskupickej ulici a to  
firme, ktorá opravuje   budovu,  bolo podozrenie, že  náradie – vŕtačku a brúsku, podľa popisu 
osoby páchateľa, je   Róbert G., nar. 1995, bytom Fiľakovo,   hliadkou bol následne  zadržaný na 
autobusovej  stanici a odovzdaný v čase 14,25 hod.  na OO-PZ vo Fiľakove, kde sa  ku spáchaniu 
skutku   priznal a odcudzené náradie  vydal, 

 dňa 23.10.2018 kontrolou Biskupickej ulici za čínskym obchodom bolo  hliadkou zistené, že 
z uvedeného obchodu boli nahádzané prázdne kartónové krabice  medzi kontajnery na 
separovaný odpad, majiteľke obchodu Zhu Y. nar.1989, bytom Lučenec,  bola uložená pokuta 
20,-€, nakoľko sa jedná o opakovaný priestupok,  
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 dňa 29.10.2018 v čase   o 15,00 hod. na na MsP dostavila Helena Horváthová, bytom Fiľakovo, 
Kalinčiakova 11 ,že sa jej niekto vlámal v doobedňajšej dobe do rodinného domu a ukradli jej 
z domu mobilný telefón, pričom mala podozrenie, že  skutok  mali spáchať  sestry  Džesika O, 
nar. 2004, a Kristína O., nar. 2002, bytom Fiľakovo,  nakoľko bolo podozrenie že sa jedná 
o trestný čin  poškodená vec  následne  ihneď  oznámila na štátnu  políciu, bol skontrolovaný 
kamerový záznam MsP, ktorým bolo zistené, že skutok spáchali podozrivé  dve osoby, ktoré do 
dvora  vošli tak, že  preliezli  bráničku uvedeného domu, ktorú skutočnosť bola ihneď  oznámená 
na štátnu  políciu, obidve páchateľky boli následne  obvinené vyšetrovateľom PZ z Lučenca, 
nakoľko sa  jednalo o zločin porušovania domovej slobody v súbehu s krádežou, aj v tomto 
prípade sa realizuje u maloletej Džesiky O. umiestenie do ústavnej výchovy cez komunitného 
pracovníka, nakoľko aj táto pácha opakované krádeže a neustále žobre, kde je podozrenie, že  ju  
posiela jej matka, 

 dňa 8.11.2018 v čase 19,15 hod. bolo prijaté telefonické oznámené, že na ul. Športovej za 
nákupným centrom S1 niekto rozbíja fľašky, po príchode na miesto bolo zistené, že fľašu rozbil 
Zoltán J. nar. 1999, bytom Fiľakovo,  ktorý sa ku spáchaniu skutku aj priznal, bola  mu uložená  
pokuta  15,-€, ktorú zaplatil na mieste, za konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve  bola  
uložená pokuta 10,-€ aj Dávidovi  B., nar. 2001, bytom Fiľakovo,  ktorý bol zjavne v podnapitom 
stave. Tretia osoba alkohol nekonzumovala, ale keďže sa jednalo o maloletú  Simonu J., nar. 
2004, bytom Fiľakovo,  bola odovzdaná matke Dagmare J., ktorá  poďakovala, že sme dcéru 
doviezli domov. 

 dňa 13.11.2018 na základe kamerového záznamu boli  zistené poznatky  ohľadne  krádeže dvoch  
bicyklov ku ktorým došlo dňa 12.11.2018 pred  budovou Gymnázia a z pred  bytovky na Parkovej  
ulici č. 13, kde  páchatelia odštikli na bicykloch  zámky,  mestské kamery pri štadióne  FTC  v čase 
10,41 hod. zachytili pohyb 6 člennej skupiny  mladých rómskych  chlapcov vo veku  okolo 15 
rokov, ktorí prišli  pešo z obce  Biskupice a v ruke  niesli veľké pákové kliešte, následne  okolo 
13,20 hod. táto skupina  chlapcov  bola zachytená s odcudzenými bicyklami na Záhradníckej  
ulici, zistené poznatky – opoznaní dvaja podozriví, po vyhotovení foto  páchateľov, boli  
oznámené štátnej polícii, ktorá následne  od páchateľova zaistila  ukradnuté dva bicykle, 
páchatelia boli z Biskupíc,  

 dňa 20.11.2018 na požiadanie stálej služby  OO PZ bol hliadkou MsP vykonaný zákrok 
v nákupnom centre Lidl, po príchode bolo zistené, že   Sebastian  B., nar.2001, bytom Fiľakovo, , 
ukradol čokolády a Peter B., nar. 1998, bytom Fiľakovo,  najprv slovne a potom fyzicky napadol 
službu konajúceho pracovníka SBS. Menovaní po slovnom dohovore dobrovoľne  nastúpili do 
služobného vozidla a boli predvedení na OO PZ. 

 dňa 21.11.2018 na požiadanie  z OO-PZ  bolo vykonávané zaistenie miest  vlámania do pivníc na 
Sládkovičovej ulici, kde boli vylomené 3 pivnice a z ktorých bol odcudzený  jednej bicykel a 
kolobežka, bol prezretý kamerový záznam na Záhradníckej a Sládkovičovej ulici, kde v čase medzi 
02,25 hod. do 02,50 hod. bol zachytený pohyb troch podozrivých osôb, ktoré chodili od vchodu 
do vchodu a snažili sa vojsť  cez  uzamknuté dvere do vchodov, pričom niektoré zámky na 
vchodoch aj poškodili, podľa záznamu sa malo jednať o 3 osoby rómskeho pôvodu chlapci vo 
veku od 15 do 18 rokov, následne  bol jednej z nich opoznaný a to Marian  B. nar. 2003, bytom 
Bulhary , menovaný bol podozrivý aj z krádeže bicykla v mesiaci  august  z pred Billy ku škode  M. 
B. z Fiľakova, páchatelia  okrem bicykla odcudzili väčšie množstvo  párov tenisiek, ktoré veci boli 
u nich aj zaistené,  

 dňa 27.11.2018 v čase 10,30 hod. prijaté oznámenie od Zoltána V., že pred  poštou  neznáma 
žena  už  vyše týždňa predáva  podozrivé mäsové výrobky, hliadkou  bola  takáto žena 
kontrolovaná a to Monika  B., nar. 1963, bytom Fiľakovo,  ktorá mala  v taške   väčšie množstvo 
mäsových výrobkov  ako boli  rôzne salámy a slanina, pričom výrobky  mali označenie  výrobcu 
a to  Mäsokombinát Lučenec, pričom na voľný predaj  nemala od mesta  žiadne  povolenie, 
zároveň bolo zistené uvedené výrobky  nakúpil jej manžel v podnikovej predajni, kde pracuje, 
o čom predložila aj  doklad o nákupe, za nepovolený predaj jej bola uložená pokuta 20,-€, 
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 dňa 01.12.2018 v čase 10,15 hod. bolo prijaté  oznámenie od Mgr. Attilu  A., PhD., že mu z pred 
domu bola odcudzená kuka nádoba, boli získané poznatky  o páchateľoch, ktorý boli následne 
hliadkou MsP vypátraní, pričom skutok spáchali Kristián O., nar. 3.8.2000, bytom Fiľakovo,  a 
Mário R., nar. 1996, bytom Fiľakovo,  pričom zhodne uviedli, že  kuka nádobu po spoločnom 
odcudzení, predali, obom bola uložená pokuta po 10,-€, páchatelia následne kuka  nádobu vrátili 
poškodenému,  

 dňa 14.12.2018 v čase o 09,20 hod. bolo prijaté telefonické  oznámenie od Csabu L.,  že mu na 
ul. Biskupickej ulici z prenosného stánku ukradli ženský kabát červenej farby, hliadkou MsP  bolo 
zistené, že podozrivým je Marian  B., nar. 2003, bytom Bulhary, ktorý bol následne spozorovaný  
pre Poštou aj s kabátom, následne po zadržaní bol predvedený a odovzdaný na OOPZ Fiľakovo, 

 v mesiaci december 2018 boli  riešené vo dvoch  baroch nedodržania  zatváracej doby v Roxy  
bare na  Hlavnej ulici a Fonzo bare,  majiteľovi Roxy baru bola  uložená  pokuta 20,-€,  
a majiteľovi Fonzo baru, bola  uložená pokuta 30,-€.  

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek  ochrany  majetku:  Opakovane boli na  tomto úseku  vykonávané v našom meste 

krádeže, ako to vyplýva  z uvedených   prípadov riešených hliadkami MsP, ktorých skutkov sa   

dopúšťa  rómska  mládež. Hoci sa nám darí páchateľov odhaľovať a takto dostať  niektorých 

až k trestnému konaniu, ktoré  končia  na súde, tieto krádeže naďalej pokračujú. V mnohých 

prípadoch sa jedná o opakované krádeže tých istých páchateľov. V mnohých prípadoch nám 

pri odhaľovaní  páchateľov napomáhajú  kamerové záznamy. Naďalej pretrvávajú problémy s 

maloletými páchateľmi, jednotlivé prípady sú ihneď nahlasované komunitnému pracovníkovi 

p. Bc. Pavlovi Botošovi.     

 

b/ Úsek  verejného poriadku:  Činnosť  bola  zameraná  na kontrolu verejného poriadku 

najmä v okolí  nákupných centier Billa, Lidl a Tesco, kde  táto činnosť prebieha  aj 

v spolupráci z MOPS, ktorí nám pravidelne nahlasujú protispoločenskú činnosť ako  je najmä 

žobranie a požívanie  alkoholických nápojov na verejnom priestranstve.   Naďalej  pretrváva 

problém  so žobrajúcimi  rómskymi maloletými deťmi, a hoci sú z miest  pred  obchodmi 

posielané domov resp. odovzdávané ich rodičom, aj naďalej v tejto činnosti pokračujú. Je 

podozrenie, že v niektorých prípadoch ich posielajú žobrať aj rodičia, kde okrem žobrania  

robia aj drobné krádeže priamo v predajni. 

  

c/ Úsek kamerového systému:  Toho času  je realizovaný  projekt s výzvy  MV SR pre 

prevenciu kriminality pre rok 2018 na základe ktorého realizujeme montáž vybraný 10  

statických kamier, z ktorých  kamier sú niektoré už namontované a sú v skúšobnej 

prevádzke. Okrem toho v rámci tejto  výzvy  sme získali jeden monitor a nahrávacie 

zariadenie pre digitálny príjem. Okrem toho prebieha  montáž dvoch statických kamier 

v mestskom parku, ktoré budú umiestnené  pri detskom ihrisku a pri mini ZOO. Počasie  

zatiaľ nedovoľuje ich dokončenie ale po oteplení budú aj tieto dve  dané do prevádzky.  

Okrem toho opätovne podávame novú žiadosť v rámci novej výzvy MV SR pre rok 2019, 

v ktorej chceme realizovať  výmenu troch  otočných kamier v centre mesta, nakoľko  

pôvodné kamery majú už okolo 10 rokov a sú analógové kamery, a prechádzame na digitálne 
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Kamery, k čomu  už máme  pripravené aj podmienky na ich realizáciu.  Okrem  toto plánuje  

rozšíriť  kamerový systém o ďalších 7 statických kamier so zameraním sa na sledovanie 

priechodov pre chodcov.  

 

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Celkovo možno hodnotiť, že oproti predchádzajúcim 

rokom 2016 a 2017 sa v značnej  miere  znížil  výskyt  čiernych skládok  v okrajových častiach 

nášho mesta ako bola  cesta ČOV, Továrenská ulica, Ratkarsky kopec. K tomuto stavu 

pripspela tá vec, že  občania  umiestňujú  rôzny  odpad ku  kontajnerom na separovaný 

odpad, pričom tento odpad tam  vôbec  nepatrí. Dobrou vecou je že tento odpad sa snažia  

pracovníci VPS ihneď odstraňovať a odvážať do zberného dvora, kde sa tento  odpad triedi. 

Naďalej pretrváva problém s drobnými  skládkami  stavebného odpadu, ktoré občania  

ukladajú  vedľa  kontajnerov pred  bytovkami resp. pred  rodinnými domami.  Tieto  

priebežne  riešime a ak sa podarí zistiť pôvodcu, týchto občanov  upozorňujeme  na postup  

pri odvoze takéhoto odpadu, že si musia  objednať  odvoz  z VPS a za tento  odpad aj zaplatiť.    

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Situácia  pri  odchyte túlavých psov sa zlepšila,  nakoľko  počet  

odchytených  psov v roku 2018  oproti  roku 2017 je nižší. Bola zakúpená čítačka  čipov na 

kontrolu psov z dôvodu že každý pes musí byť začipovaný do  mesiaca septembra 2019. Po 

tomto termíne, v prípade zistenia  nezačipovaného psa, budeme v zmysle zákona, 

oznamovať  na Štátnu veterinárnu správu, ktorá  bude  za toto porušenie  ukladať sankcie, 

teda títo  občania budú pokutovaní. Na tomto úseku naďalej pretrváva problém so 

psíčkarmi, ktorí púšťajú psov na  voľno a s tými, ktorí si svojom psovi nezbierajú exkrementy.  

Štatistika  výslednosti  MsP  Fiľakovo  za  obdobie  rokov  od  roku 2010  do roku 2018: 
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2010 9 885 850 675 175 10 49 387 366 3.597,-€  

2011 9 925 905 622 283 6 60 464 334 3.088,-€  

2012 9 1186 1037 881 156 2 15 628 480 3.836,-€  

2013 9 1091 979 876 103 0 16 419 573 4.595,-€  

2014 9 1252 1185 1027 158 2 4 459 675 5.460,-€  

2015 9 1107 1078 818 260 1 16 573 409 3.330,-€ 90 

2016 9 901 884 503 381 1 12 406 428 3.190,-€ 89 

2017 10 901 892 364 527 1 40 432 348 2.120,-€ 127 

2018 8 951 931 483 451 0 23 425 439 3.015,-€ 78 
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Vyhodnotenie používania kamerového systému a fotopascí mesta Fiľakovo za obdobie 
rokov 2010 až 2018: 

 

ROK 

 

Počet kamier  

 

 

Počet 
fotopascí 

Celkový počet   
prípadov 

Počet   prípadov 
zistených  kamer. 

systémom a 
fotopascou 

Podiel zistených  
prípadov  v 
percentách 

2010 5 0 885 274 31,0 % 

2011 8 0 890 325 36,5 % 

2012 8 0 1185 395 33,3 % 

2013 10 2 1091 359 32,3 % 

2014 12 3 1252 485 38,7 % 

2015 12 5 1107 377  34,1 % 

2016 12 7 904 375 41,5 % 

2017 24 10 901 193 21,4 % 

2018 27 12 951 295 31,0 % 

 

Kriminalita Policajného obvodu Fiľakovo za obdobie rokov 2010-2018: 

 

ROK 

Celkový 

počet 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo 

Celkové 

objasňovanie 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov 

majetkovej 

kriminality 

 

Objasňovanie 

majetkovej 

kriminality v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov násilnej 

kriminality 

Objasňovanie 

násilnej 

kriminality v 

percentách 

2011 463 72,57 % 244 59,02 % 39 81,08 % 

2012 344 70,64 % 135 49,63 % 50 90,00 % 

2013 404 72,77 % 185 61,08 % 27 85,19 % 

2014 390 77,18 % 182 70,33 % 24 87,56 % 

2015 327 78,29 % 159 66,67 % 23 86,96 % 

2016 336 77,38 % 165 64,85 % 24 95,83 % 

2017 270 78,15 % 125 68,80 % 27 92,57 % 

2018 289 81,31 % 125 94,75 % 30 86,67 % 
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2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie IV. štvrťroka 2018 - obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018 

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: 4 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 2 / 25,-€ / 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: 19 z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta: 1 / 15,-€ / uložením: 0 odložením: 8 

nezaplatená BP: 3 /25,-€/  

 

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

 

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

 

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: 80 z toho: 
napomenutím: 44 bloková pokuta: 33 /190,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /10,-€/ v štádiu riešenia: 1 

   

VZN  4/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o používaní pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Fiľakovo 

VZN 4, čl.1 ... zakazuje sa používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1, P1 1 na celom území 

mesta Fiľakovo počas celého roka, s výnimkou od 18.00 hodiny 31. decembra do 03.00 hodiny 01. 

januára nasledujúceho kalendárneho roka 

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

 

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: 14 z toho: 
napomenutím: 9 bloková pokuta 3 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /25,-€/  

 

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

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

 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov: 11 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 8  /65-€/  uložením: 0 odložením: 0 

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

 počet priestupkov: 24 z toho: 
napomenutím: 9 bloková pokuta: 14 / 100,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 1  

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

 počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 2 /45,-€/ 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: 7 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 4 /105,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /20,-€/    

§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: 9 bloková pokuta: 4 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 9 
- telefonické oznámenie: 11 
- vlastnou činnosťou: 138 
- zistené MKS: 15 
- zistené fotopascou: 18 
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Počet porušení VZN : 108 Počet porušení PZ : 79 Ostatné : 0 Celkom : 187 

 

napomenutím: 87 
bloková pokuta: 77  

/680,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 8 nezaplatená BP: 9 /45,-€/ odstúpením na PZ SR: 2 

odstúpením na OÚ LC: 0 storno: 0 v štádiu riešenia: 4 

 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                  Bc. Pavel Baláž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


