ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 15. marca 2019

Prítomní: Ladislav Flachbart, Bc. Tibor Mihály, Bc. Ladislav Kandera, Mgr. Bc. Zoltán
Kovács, Tibor Baroš, Mátyás Zupko
Program: 1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
3. Záver
K bodu č. 1) Zahájenie
Členov komisie ochrany verejného poriadku a dopravy privítal Ladislav
Flachbart predseda komisie.
K bodu č. 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku
Navrhujeme zvýšiť bezpečnosť na ul. Daxnerovej a to obmedzením rýchlosti
na 30 km/h od križovania ul. Daxnerova – Farská lúka až k bytovke č. 1677/17, 19,
21.
Komisia navrhuje, aby na ul. Lučenskej prípojná cesta pri čerpacej stanici,
ktorá vedie k hlavnej ceste a momentálne je tam dopravná značka zákaz vjazdu
motorových vozidiel zo smeru čerpacej stanice na hlavnú cestu sa stala cestou
prejazdnou z oboma smermi. Na zrealizovanie návrhu člen komisie Bc. Ladislav
Kandera, zamestnanec Dopravného inšpektorátu v Lučenci nás informoval, že prvým
krokom je potrebné zvolať na MsÚ vo Fiľakove pracovné rokovanie, ktorého by sa
mali zúčastniť: Obvodný úrad BB, Okresný úrad LC, Dopravný inšpektorát LC,
Krajský dopravný inšpektorát BB, SSCIVSC BB, BBRSC LC a majiteľ čerpacej
stanice.
Navrhujeme premaľovať prechody pre chodcov na mestských komunikáciách
s trvácnejšou farbou.
Komisia navrhuje na Farskej lúke pri VPS ( pri výjazde od hromadných garáži)
premiestniť klietku na separovaný odpad, alebo rozšíriť vozovku pri výjazde, lebo je
to neprehľadný úsek vozovky.
Člen komisie Bc. Tibor Mihály, ktorý je za
oddelenia Policajného zboru vo Fiľakove pripravil
upozorňuje občanov mesta na nový spôsob podvodu,
mobilný telefón na získanie neoprávneného finančného
je prílohou tejto zápisnice.

zamestnancom Obvodného
rozhlasovú reláciu, v ktorej
kde páchateľ zneužije cudzí
prospechu pre seba. Relácia

č. 3) Záver
Na záver predseda komisie Ladislav Flachbart poďakoval za účasť všetkým
členom komisie a tým ukončil zasadnutie komisie.

Zapísala: Agáta Kleinová

predseda komisie
Ladislav Flachbart

Vážení občania!

Obvodné oddelenie Policajného zboru v súčinnosti s komisiou ochrany verejného
poriadku a dopravy pôsobiacou pri MZ mesta Fiľakovo Vás upozorňuje na nový spôsob podvodu,
ktorý sa vyskytuje aj v našom služobnom obvode.
Evidujeme viacero prípadov, kedy páchateľ zneužije cudzí mobilný telefón na získanie
neoprávneného finančného prospechu pre seba.
Páchateľ si požiada od neznámej osoby mobilný telefón za účelom odoslania sms správy
z dôvodu, že nemá kredit. Následne vykoná z tohto mobilného telefónu prostredníctvom
mobilného operátora neoprávnené úhrady zaslaním sms správ „myPay“, za účelom obdŕžania
streem kódov na stiahnutie platených hier cez internet.
Po doručení streem kódov si tieto prepošle cez sms správu na svoj mobilný telefón
a požiadaný mobil vráti majiteľovi. Pre seba získa finančný prospech a majiteľovi mobilu spôsobí
škodu v určitej výške. Podľa výšky spôsobenej škody polícia tieto prípady vyšetruje ako prečin
neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej
platobnej karty, prípadne krádež.
Polícia preto upozorňuje občanov, aby zvážili, komu požičajú svoj mobilný telefón. To, že
sa stali obeťou trestného činu, zistia až keď im príde účet za mobil, ktorý sa môže zvýšiť aj
o niekoľko stovák EUR. V prípade, že už majú takúto skúsenosť, je potrebné sa obrátiť na políciu
a vec oznámiť.

