
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 10. marca 2016 

_________________________________________________________________________________ 

 

Program : 1. Zahájenie 

  2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 

  3. Záver 

 

Prítomní : 1. Tibor Czupper -     predseda 

  2. Mgr. Gabriel Benčík -     podpredseda 

  3. Bc. Mikuláš Murín -     člen 

  4. Imre Gulyás  -     člen 

  5. Zoltán Horváth -     člen 

 

K bodu 1) Zahájenie 

 Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie a oboznámil ich s programom 

rokovania. 

K bodu 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku 

- Komisia sa zaoberala problematikou žobrania v meste – vydaným všeobecne záväzným 

nariadením poslancov iných miest bolo žobranie v minulosti zakázané. V platnosti však boli len 

veľmi krátko. Ústavný súd nariadenia zrušil ako protizákonné s tým, že žobranie samo o sebe 

nemusí byť neprípustným konaním. Takéto hodnotenie žobrania totiž nemá oporu v žiadnom 

zákone. Žobranie by sa dalo riešiť v zmysle platnej legislatívy v prípade, že by dochádzalo 

k budeniu verejného pohoršenia, čím by sa žobrajúci dopúšťali priestupku proti verejného 

poriadku. To by však museli pohoršení, obťažovaní ľudia na tieto osoby podať „vecné“ 

oznámenie, či sťažnosť. Takéto podania orgány polície (mestskej resp. štátnej) nášho mesta 

však evidujú len v ojedinelých prípadoch. Nevedno, či je to z dôvodu tolerantnosti, empatie, 

ľahostajnosti našich občanov voči žobrajúcim osobám resp. nevedomosti o tom, že bez 

oznámenia takýto delikt sa nebude môcť posudzovať ako protispoločenský. Teda každý jeden 

takýto prípad v praxi je potrebné osobne posudzovať a to najmä vzhľadom na ponímanie 

dotknutých osôb – širokej verejnosti. Je namiesto položiť otázku, či to prinesie očakávaný 

efekt? Páchateľovi takéhoto priestupku totiž síce možno uložiť blokovú pokutu na mieste, ale 

v skutočnosti sú tieto sankcie takmer vo všetkých prípadoch nevymožiteľné.  Problematika 

žobrania dotýka aj naše mesto už dávno, ale je smutné, že už sa žobre aj pri kostole a to 

v nedeľu pred a po omši. Je to priestupok verejného poriadku a vyvoláva verejné pohoršenie. 

Padne otázka, dá sa to vôbec riešiť?         



- Komisia konštatovala, že na stľpoch telekomunikácie sú vyložené dopravné značky, napr. na 

Kpt. Nálepku. Pokiaľ mesto nemá povolenie na vyloženie dopravných značiek , je potrebné 

požiadať súhlas od telekomunikácií.  

- Komisia ďalej zaoberala vozovkou na ul. SNP vo Fiľakove pred kvetinárstvom NARCIS, kde je 

pozoruhodne veľká jama. SPP nás ubezpečoval, že v mesiaci apríl majú v pláne spomenutú 

jamu opraviť. 

- Podpredseda komisie, Mgr. Gabriel Benčík,  náčelník OO PZ Fiľakovo pripravil rozhlasovú 

reláciu z dôvodu zvýšeného počtu sťažností , ktorými sa občania mesta obracali na OO PZ vo 

Fiľakove. Občania sa sťažovali  na zamestnancov distribučných spoločností elektrickej energie. 

Rozhlasová relácia je súčasťou tejto zápisnice.  

K bodu 3) Záver  

 Na záver predseda komisie Tibor Czupper poďakoval za účasť všetkým prítomným a tým 

ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

Zapísala: A. Kleinová      predseda komisie: 

        Tibor Czupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčania! 

 

 Z dôvodu zvýšeného počtu sťažností, ktorými sa na nás obracajú naši spoluobčania pre 

problémy vyplývajúce z uzatvorenia nových zmlúv s distribučnými spoločnosťami elektrickej energie 

v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Fiľakovo a za účelom zvýšenia 

ostražitosti, príslušníci OO PZ Fiľakovo v spolupráci s komisiou verejného poriadku a dopravy mesta 

Fiľakovo si Vás dovoľujú upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností súvisiacich s uvedenými 

prípadmi. 

 V poslednej dobe sa v našom meste čoraz častejšie stretávame so situáciami, keď sa u občanov 

zastavia neznáme osoby, ktoré sa preukážu ako zamestnanci elektrární a žiadajú od ľudí nahliadnuť do 

faktúr týkajúcich sa ich odberného miesta elektrickej energie. Tieto osoby navonok pôsobia ako 

zamestnanci Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina, ale v skutočnosti ide o pracovníkov iných 

distribučných spoločností, najčastejšie spoločnosti Slovakia energy. Preto vás, vážení spoluobčania, 

vyzývame, že je na vašom osobnom zvážení a rozhodnutí, či takýmto osobám poskytnete údaje 

uvedené vo faktúrach k vášmu odbernému miestu elektrickej energie. Uvedené osoby nemajú 

oprávnenie žiadať od vás tieto informácie a je na posúdení každého z vás, či im ich poskytnete. 

Následne totiž dochádza k rôznym ponukám od týchto distribučných spoločností, pričom sa množia 

situácie, keď sa naši spoluobčania dostávajú do problémov práve po uzavretí zmlúv s týmito 

distribučnými spoločnosťami. 

 

 Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Fiľakove a komisia ochrany verejného poriadku 

a dopravy mesta Fiľakovo ďakuje za vašu pozornosť.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


