
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-75-10/2019-010                                                            Vo Fiľakove dňa   05.09.2019 
 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
II.  štvr ťroka  2019 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za II. štvrťrok 2019    

          V  hodnotenom období II. štvrťroka 2019 bolo celkovo evidovaných 201  prípadov z  

ktorých bolo 69 priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 131  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených  81 blokových pokút na celkovú 

sumu 540,-€,  napomenutím bolo riešených 103 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 16  prípadov a  fotopascou 19 prípadov.   Bolo odchytených 

celkovo  11    psov. 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

Počet 
porušení 

PZ 

Počet  
porušení 

VZN 

Počet zaplatených 
pokút  na sumu 

Počet 
napome-   

nutí 

V štádiu 
riešenia 

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 

I./ 2019 220 126 94   82/660,-€ 117 4 

II./ 2019 201 69 131  74/485,-€ 103 14 
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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./ 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 

I./ 2019 4 0 7/50,-€ 3 1 23 

II./ 2019 8 0 7/55,-€ 6 1 11 

 

 

Riešené prípady  v  2. štvrťroku  2019:  

    

• Dňa 7.4.2019 bolo zistené, že došlo k umiestneniu stavebnej sutiny na viacerých miestach  a to na 
uliciach Farská lúka, Moyzesova a J. Kalinčiaka, čo predstavovalo 10 fúrikov, ktoré tam umiestnil 
Vojtech  G., nar. 1995, bytom Fiľakovo,  čo bolo zistené z kamerových záznamov MsP, ktorý sa 
spáchaniu skutku doznal, pričom priznal, že sutina  pochádzala z dvora majiteľa domu Istvána G., 
nar. 1987, bytom Lučenec,  ktorý  bol pôvodcom odpadu a ktorý si Vojtecha  G. na túto činnosť 
najal, konanie  oboch bolo následne,  po zadokumentovaní, odstúpené priestupkovej komisii MÚ 
vo Fiľakove.  

• Dňa 12.4.2019 v čase o 02,10 hod. bola hliadkou MsP vykonaná kontrola zatváracej doby 
v pohostinskom  zariadení Lipnička na Kukučínovej ulici, pričom v zariadení sa nachádzali hostia, 
vedúcemu pohostinstva  Dominikovi A., nar. 1999, bytom Fiľakovo, bola uložená pokuta 20,-€, 
toho času už prevádzka nefunguje,   

• Dňa 13,4.2019  v  čase 10,40 hod. došlo na Radničnej  ulici pri garážach k umiestneniu rôzneho 
odpadu umiestneného  vo vreci,  keďže  aj predtým dochádzalo k vykladaniu odpadu, bola na 
uvedenom mieste umiestnená fotopasca, na základe ktorej bolo zistené, že   pôvodcom odpadu je 
Sabina  R., nar. 1974, bytom Fiľakovo,  menovanej bola uložená pokuta 10,-€.   

• Dňa 15.4.2019 v čase o 21,55 hod. počas hliadkovej služby  došlo na ul. Farská lúka 74 k 
odcudzeniu železného odpadu, ktorý tam ponechali  pracovníci stavebnej firmy, ktorá zatepľuje 
bytovku, následne bol hliadkou MsP zadržaný páchateľ  Pavol  O., nar.1987, bytom Fiľakovo,  ktorý 
sa ku skutku doznal, následne bola vec na mieste odovzdaná štátnej polícii na OO-PZ Fiľakovo. 

• Dňa 17.4.2019 V čase o 15,23 hod. bolo prijaté telefonické  oznámenie, že pred predajňou Second 
hand na  Hlavnej ulici pobehuje  malý chlapček vo veku 5 rokov bez prítomnosti rodičov, ktorý  bol 
rozrušený a plakal, nevedel povedať len to, že sa volá Timko a je zo Šídu, následne bolo začaté 
pátranie po rodičoch, po približne 15 minútach  pri hliadke zastalo vozidlo a vystúpil rodič Štefan 
M. nar. 1981 bytom Šíd ,  ktorý  vysvetlil, že boli v meste nakupovať a ich syn počas nákupu ostal 
v aute, auto zatvorili, po nákupe sadli do auta a odišli domov a až doma zistili, že ich syn sa v aute 
nenachádza, ihneď sa otočili a išli hľadať syna, následne  si syna  od hliadky  prevzali. 
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• Dňa 19.4.2019 v čase 02,35 hod. bola hliadkou MsP vykonaná kontrola  dodržania zatváracej doby 
v pohostinstve Pepita na Námestí  Kpt. Nálepku, kde v tom čase hrala živá hudba, kde sa tancovalo  
a vonku  postávali resp. sa  správali hlučne  mladí ľudia, majiteľ zariadenia Róbert B., nar.1988, 
bytom Fiľakovo,  bol upozornený, že prekročil  zatváraciu dobu, že vydané povolenie  má len do 
02,00 hod.,   vyhováral sa, že  on žiadal do 03,00 hod., čo mu však povolené nebolo, za porušenie 
mu bola  uložená pokuta  20,-€. 

• Dňa 26.4.2019 v čase 16,30 hod. na Námestí padlých hrdinov bol hliadkou MsP zistený priestupok 
a to močenie na verejnosti, ktorého sa dopustil  Peter  B., nar. 1995, bytom Fiľakovo, priestupok 
bol riešený blokovou pokutou 5,-€, čo zaplatil na mieste. 

• dňa 7.5.2019 bolo hliadkou MsP vykonané  šetrenie vo veci stavebného odpadu  nachádzajúceho 
sa na Ul. 1. Mája pred bytovkou  č. 74 pri kontajneri, bolo zistené, že časť odpadu vyniesol  Róbert 
O., nar. 1985, a druhú časť Róbert F., nar. 1985, obom bolo vysvetlené, že si musia  za odvoz  
stavebného odpadu zaplatiť,  obaja následne po zaplatení poplatku, odpad dali odpratať cez  VPS-
ku. 

• Dňa 14.5.2019 V čase o 17.40 hod. počas kontroly okolo Lidla vybehol člen služby SBS, ktorý nám 
nahlásil krádež, pričom bol  v diaľke zaznamenaný útek 6 dospelých  rómskych  osôb, ktorí utekali 
smerom na železničnú stanicu, táto skupina bola následne  hliadkou dostihnutá, bolo zistené, že 
dvaja muži zahovárali SBS-kára a medzitým  ženy chceli v kočíku  vyniesť odcudzený tovar, keď  to 
bolo zistené,  kočík  s 3-mesačným dieťaťom, ponechali na mieste a dali sa na útek, hlavnými 
páchateľkami boli  Klaudia B., nar. 1990, bytom Fiľakovo, matka ponechaného dieťaťa, a druhá jej 
švagriná Diana B., nar. 1997, hodnota odcudzeného tovaru bola v sume38,60 €, následne bola vec 
na mieste odovzdaná štátnej polícii na OO-PZ Fiľakovo. 

• Dňa 20.5.2019 V čase o 15,02 hod. bolo prijaté  telefonické oznámenie, že na ul. Biskupická dve 
maloleté rómske deti fixkami popísali fasádu  bytovky bývalého Sputnika, pričom mali pochádzať 
z vedľajšej bytovky č. 12, následne bolo zistené, že skutok spáchali maloleté Erika Ö., nar. 2008, 
bytom Fiľakovo,  a Evelin B., nar. 2009, bytom Fiľakovo,    bolo im prikázané, aby  popísanú stenu 
očistili, čo následne  urobili ich príbuzní, vec bola odložená pre nedostatok veku. 

• Dňa 23.5.2019 v čase 18,30 hod. prijaté   telefonické oznámenie od SBS  z Tesca, že im  bol 
pospreyovaný chodník pred  vstupom do obchodu a že  maloletí 3 páchatelia už z miesta  odišli, 
cestou na  Biskupickej ulici boli hliadkou kontrolovaní   Roland  B., nar. 2005, bytom Fiľakovo,   
ktorý mal u seba plecniak s fľašou Toluénu a tri spreje, spolu s nimi boli aj  Kevin  M., nar. 2006, 
bytom Fiľakovo,  a   Ladislav  O., nar. 2005, bytom Fiľakovo. Následne otec Ladislav O. farbu 
z chodníka očistil toluénom. 

• V priebehu mesiaca júna 2019 bolo  viackrát  prijaté oznámenie od pracovníkov VPP a VPS, že na 
Kvetnej ulici pri kontajneroch na separovaný odpad, nosia občania rôzny  odpad, ktorý tam ani 
nepatrí a navyše  ho hádžu do stredu medzi kontajnery, z uvedeného dôvodu bola  na miesto  
umiestnená  fotopasca, ktorá  potvrdila, že  niektorí občania bývajúci na Kvetnej, Ružovej, 
Družstevnej a Tulipánovej  skutočne  tam nosia odpad ktorí tam vôbec nepatrí – ako domový 
odpad, drevo, gumové tesnenia a pod., okrem  toho keď sa  aj dal ukladať odpad do kontajnerov, 
tento neseparovali a rovno  dávali resp. hádzali do stredu medzi kontajnery. Po stotožnení týchto 
osôb, boli  predvolaní a boli im uložené sankcie od napomenutia a že po blokové pokuty od 5 do 
10,-€-.  

 

 

KOMENTÁR:  

 

 

a/ Úsek  ochrany  majetku:  Naďalej  na tomto úseku pretrváva problém drobných krádeží 

najmä  vo veľkopredajniach LIDL, TESCO a BILLA, ako aj sa množia krádež bicyklov  buď na 

ulici alebo  z  pivníc..  Okrem toho boli v nočnej dobe zaznamenané aj vlámania do 

zaparkovaných  motorových   vozidiel,   kde  sa  aj  podarilo páchateľov  zistiť,   avšak    okrem 
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jedného, títo sú stíhaní na slobode, hoci tam boli  aj podané podnety  na  vzatie  do 

vyšetrovacej väzby, ktoré však neboli akceptované. Podarilo sa štátnej  polícii dostať do 

vyšetrovacej väzby Olivera G., nar. 2003, ktorý mal opakované  krádeže. Jedná sa o osobu, 

kde sme  už predtým doporučovali  jeho umiestnenie do ústavnej výchovy. 

 

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

najmä v okolí  nákupných centier, kde  táto činnosť prebiehala  aj v spolupráci z MOPS, ktorí 

nám pravidelne nahlasujú protispoločenskú činnosť ako  je najmä žobranie a požívanie  

alkoholických nápojov na verejnom priestranstve.  Okrem toho v letných mesiacoch sme sa 

spoločne  s hliadkami MOPS zúčastňovali na spoločenských akciách, kde sa  dohliadali  najmä 

na verejný poriadok. Pri týchto akciách nedošlo k žiadnej takej  udalosti, ktorá by narušila  

priebeh nejakej akcie.    

 

c/ Úsek kamerového systému:  Boli  realizované umiestnenie dvoch nových statických 

kamier v mestskom parku a to  pri detskom ihrisku a pri mini ZOO. Náš kamerový systém 

významne   aj v tomto období napomáhal pri odhaľovaní páchateľov  protispoločenskej 

činnosti a preto sa aj naďalej  budeme snažiť  tento kamerový systém  rozširovať.  

        Bola  podaná  žiadosť v rámci novej výzvy MV SR pre rok 2019 pre prevenciu kriminality 

na rozšírenie resp. renováciu kamerového systému, zatiaľ   výberové konanie neprebehlo. 

Naďalej okrem kamier sú plne využívané fotopasce a to najmä v miestach, kde  sa vyskytujú 

nepovolené skládky resp. kde  sa neseparuje  odpad. V tomto  smere  sú  už označené  

jednotlivé kontajnery, kde  aký odpad patrí.  

 

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Čierne  skládky  väčšieho rozsahu v našom katastri 

nemáme. Sú problémy so separovaním, niektorí občania odpad  neseparujú, je to najmú  

dávanie do domového odpadu plastové fľaše, ktoré  navyše  ani nepučia a tým pádom 

dochádza k rýchlemu naplnenie  kontajnerov na  komunálny odpad. 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. Horšie  je to 

s občanmi ktorý nám stavebný odpad  vynášajú na rôzne  nepovolené miesta, pri odhalení  

páchateľov sa v týchto  prípadoch postupuje  tvrdšie, tieto prípadu  postupujeme 

priestupkovej komisii pri MÚ, kde  sú  ukladaná aj vyššie sankcie.     

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Situácia  pri  odchyte túlavých psov je  podobná ako v roku 2018. 

Pretrváva problém so psíčkarmi, ktorí púšťajú psov na  voľno a s tými, ktorí si svojom psovi 

nezbierajú exkrementy.  Toho času sa blíži termín, kedy musí byť každý pes začipovaný, čo 

budeme následne kontrolovať. Tieto kontroly  začneme robiť od mesiaca novembra 2019 

a pri zistení  sa  majiteľ  psa bude odstupovať  na  Okresnú veterinárnu správu do Lučenca, 

ktorá ako jediná môže ukladať  za toto sankcie 
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2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie II. štvrťroka 2019 - obdobie od 1.4.2019 do 30.6.2019 

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: 25 z toho: 
napomenutím: 20 bloková pokuta: 3 / 30,-€ / uložením: 0 odložením: 0  

v štádiu riešenia: 2 

VZN 10, č. 4, čl. 18 ... ochrana ovzdušia – zákaz páliť akýkoľvek materiál, z ktorého vzniká jedovatý 

dym, a to aj v zariadeniach určených na kúrenie, pečenie a pod..., 

♦ počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 3 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: 27 z toho: 
napomenutím: 13 bloková pokuta: 7 / 35,-€ / uložením: 0 odložením: 6 

nezaplatená BP: 1 /5,-€/  

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 / 40,-€ / 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, čl. 1 ... uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou 

♦ počet priestupkov: 13 z toho: 
napomenutím: 6 bloková pokuta: 5 /25,-€/   uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /5,-€/   odstúpením na komisiu MsÚ:  1 
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VZN 8/2016 – 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: 61  z toho: 
napomenutím: 29 bloková pokuta: 29 /165,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

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: 14 z toho: 
napomenutím: 6 bloková pokuta 1 /5,-€/   uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 5 /45,-€/  v štádiu riešenia: 2 

PZ – priestupky proti verejnému poriadku 

§47 /1b PZ ... poruší nočný kľud 

♦ počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 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: 5 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 2 

odstúpením PZ SR: 3     

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov: 18 z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta: 9  /85-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 
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§22 1/k ...zákaz zastavenia B-34 a V-12b... 

♦ počet priestupkov: 16 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 8 / 45,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením PZ SR: 2       v štádiu riešenia: 5   

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1f... na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb 

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 2 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: 0 bloková pokuta: 9 /55,-€/ 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: 3 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

 

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

TZ §364 – výtržníctvo 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
odstúpené PZ SR: 1 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 14 
- telefonické oznámenie: 24 
- vlastnou činnosťou: 117 
- zistené MKS: 18 
- zistené fotopascou: 19 

 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                  Bc. Pavel Baláž 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


