
Štvrťročná správa o činnosti Občianskej hliadky Fiľakovo

Denné zabezpečovanie bezpečného prechodu školopovinných detí cez priechod pre 
chodcov a kontrolovanie výskytu a pohybu maloletých detí v parku a v okolí Základnej školy na 
Farskej lúke.

7.1.2015: - počas hliadkovania bolo obyvateľmi oznámené, že na ul. Daxnerovej vo
vchode č. 77 spáva neznáma osoba . Oznámenie sme preverili a bolo zistené, že na 3. poschodí 
spal muž, ktorého sme nepoznali. Z uvedeného dôvodu sme vec odovzdali na ďalšie riešenie 0 0  
PZ Fiľakovo.

10.1,2015: - na ul. Mládežníckej, na dvore ZŠ sa pobili dvaja muži . Prípad sme hlásili
0 0  PZ Fiľakovo, ale ešte do príchodu policajtov sme museli zakročiť, lebo na naše upozornenia 
nereagovali. Ďalej bol prípad riešený hliadkou 0 0  PZ Fiľakovo. Na podnet PZ sme hľadali jednu 
pani ktorá bola obvinená z krádeže a to pani z obce Bulhary. Hľadaná osoba bola zadržaná 
a odovzdaná PZ.

12.1.2015: - počas hliadkovania sme našli evidenčné číslo od motorového vozidla
na parkovisku oproti predajne Billa, ktoré sme odovzdali na 0 0  PZ Fiľakovo. Počas návratu z 0 0  
PZ, na ul. Biskupickej sme zbadali opitého muža, ktorý stál na strede cesty a zastavoval autá. 
Nakoľko sme poznali pána odprevadili sme ho domov.

14.1.2015: - počas hliadkovania sme zistili, že na ul. Hlavnej, pri chodníku vyteká voda
zo zeme. Prípad sme okamžite ohlásili pracovníkom spoločnosti Veolia.

16.1.2015: - počas hliadkovania na ul. Trhovej sme zaregistrovali 8-mladistvých, ktorí
tam hlasne vykrikovali a požívali alkoholické nápoje. Prípad sme hlásili MP. V čase o 23.00 hod. 
sme upozornili 6-mladistvých v parku, z dôvodu rušenia nočného kľudu, ktorí našu výzvu 
uposlúchli.

17.1.2015: - počas hliadkovania pred obchodných domom Lidl na ul. Biskupickej sme
upozornili pani a 2-maloleté deti, nakoľko spolu žobrali. Prípad bol oznámený na MP.

26.1.2015: - počas hliadkovania na ul. Biskupickej, pri autobusovej zastávke ležala
neznáma osoba mužského pohlavia. Prípad sme hlásili MP. Asistencia PZ pri zistení trvalého 
pobytu vyššie uvedenej osoby.

30.1.2015: - boli upozornení 5 mladiství na ul. Biskupickej, ktorí pri autobusovej
zastávke požívali alkoholické nápoje. Prípad bol odovzdaný MP. Asistencia PZ pri výsluchu, 
nakoľko osoba sa správala agresívne.



4.2.2015: - vykonávané monitorovanie na ul. Jilerrmického, kde bol neznámou osobou 
vysypaný odpad vedľa rodinného domu. Prípad sme hlásili Ing. Vankovi z MsÚ Fiľakovo. Na ul. 
Biskupickej pred chodom bytovky ležala osoba, ktorá bola v podnapitom stave. Nakoľko s 
hliadkou nekomunikovala, prípad sme oznámili MP. Na ul. Baštovej sme zistili menší požiar na 
streche okolo komína, následne sme informovali majiteľa, ktorý požiar uhasil a zároveň sme 
prípad nahlásili náčelníkovi MP.

4.3.2015: - pred ZŠ Mocsáryho sme upozornili 3 maloleté deti, ktoré fajčili pred školou.
Na ul. Bottovej sme upozornili pána , nakoľko sa nám sťažovali ľudia, že menovaný 
v podnapitom stave obťažoval maloleté deti.

Každý mesiac, v období od 18. do 27. kalendárneho dňa, v čase vyplácania dávok 
v hmotnej núdzi bolo vykonávané monitorovanie okolo Pošty .

Monitorovanie a zistenie nelegálnej skládky odpadu, ktorú sme oznámili Ing. Vankovi.

Boli vykonané kontroly reštauračných a pohostinských zariadení so zameraním na 
zistenie prípadov podávania a požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami. Asistencia 
PZa MP.

Riešenie záškoláctva v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi MsÚ Fiľakovo.

30.3.2015: - na ul. Daxnerovej došlo k rodinnej hádke, počas ktorej druh udrel svoju 
družku. Prípad sme oznámili hliadke 0 0  PZ Fiľakovo, ktorá vec ďalej riešila vo vlastnej 
kompetencii.

Zabezpečovanie verejného poriadku počas konania kultúrnych a športových podujatí.

Správu spracoval: 
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