
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-113-10/2016-010                                                          Vo Fiľakove dňa   31.08.2016 
 

 

 
Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

II.  štvr ťroka  2016 
 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo v II. štvrťroku 2016  

   

     V  hodnotenom období II. štvrťroka 2016 bolo celkovo evidovaných 297  prípadov z  

ktorých bolo 168  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 128  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 142 blokových pokút na 

celkovú sumu 1120,-€,  napomenutím bolo riešených  133 priestupcov. Monitorovacím 

kamerovým systémom bolo zistených 84 prípadov a fotopascou 73 prípadov.   Bolo 

odchytených celkovo 24 túlavých psov. 

Výslednosť MsP: 

 

OBDOBIE 
Celkovo 

riešených 

prípadov 

 

Počet 

porušení 

PZ 

Počet  

porušení 

VZN 

Počet zaplatených 

pokút  na 

sumu 

   Počet 
napome-  

     nutí 

V štádiu 

riešenia 

I. /  2015 291 224 67 95/740,-€ 128 20 

II. /  2015 382 310 72 94/865,-€ 262 7 

III. /  2015 202 153 49      90/670,-€ 91 5 

IV. /  2015 203 131 72    100/705,-€ 84 7 

I. /  2016 180 101 63 71/475 ,-€ 82 15 

II. /  2016 297 168 128 124/970,-€ 133 6 
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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./  2015 10 1 17/240,-€ 5 15 22 

II./  2015 0 0 11/90,-€ 8 0 15 

III./  2015 3 0 5/85,-€ 5 5 25 

IV./  2015 2 0 6/50,-€ 3 1 28 

I./  2016 1 1 7/130,-€ 0 0 18 

II./  2016 1 0 18/150,-€ 12 0 24 

 

Vybrané riešené prípady MsP za 2. štvrťrok 2016: 

• 5.4.2016 v čase 10,30 hod. bol zistený nepovolený predaj na Biskupickej ulici pred Billou, kde 
priestupkyňa Ružena SZ., nar. 1961, bytom Fiľakovo,  predávala rôzne nové ošatenie bez 
toho, aby mala k tomu  oprávnenie resp. živnosť, nakoľko sa jedná o opakovaný priestupok, 
bola jej uložená bloková pokuta 20,-€, 

• 8.4.2016 v čase 19:30 hod. hliadka MsP spozorovala na parkovisku pred Billou muža 
sediaceho za volantom vozidla so sklonenou hlavou, jednalo sa o Antona Š., ktorý bol pri 
vedomý avšak bol dezorientovaný pred omdlením, bola zavolaná záchranná služba, ktorá sa 
následne dostavila a menovaného  odviezli do nemocnice v Lučenci, menovaný sa lieči na 
cukrovku, 

• 9.4.2016 v čase o 00,15 hod. bol hliadkou zistený priestupok rušenie nočného kľudu pred 
bytovkou na Záhradníckej ulici, ktorého sa dopustili: 
1/ Levente F., nar.1998, bytom Fiľakovo,  

2/ Daniel N., nar. 1998, bytom Radzovce.  

Obaja boli pod vplyvom alkoholu a vykrikovali, bola im uložená pokuta  po 10,-€, 

• 18.4.2016 v čase 09,15 hod. bol hliadkou MsP vykonaný odchyt líšky, ktorá na Mlynskej  ulici 
vbehla do dvora rodinného domu č. 61 a vošla do betónovej rúry, následne bola vytiahnutá 
odchytovou tyčou, bol privolaný zverolekár, ktorý líšku  utratil injekciou z dôvodu na 
podozrenie, že bola chorá, vec nahlásená na Veterinárnu stanicu v Lučenci ako aj 
Poľovníckemu združeniu, 

• 19.4.2016 v čase 10,45 hod. prijaté  oznámenie Márie N., bytom Fiľakovo, o ukladaní 
domového odpadu na dvore mimo zbernej nádoby ktorá oznámila, že od susedov  im ku 
plotu nanosili domový odpad, šetrením zistené, že odpad sa nachádzal od susedného 
pozemku  nakoľko si odstránili oplotenie,  majiteľ Štefan B., nar. 1953, bol vyzvaný na 
odstránenie, čo následne aj urobil tým, že si objednal z VPS kontajner a odpad dal  odviesť, 

• 21.4.2016 v čase o 17,48 hod. došlo vo dvore predajne  Drogérie na Radničnej ulici ku krádeži 
dvoch kladív, ktorú krádež zachytila kamera uvedenej predajne, na základe  kamerového 
záznamu bol hliadkou opoznaný páchateľ a to maloletý Kristián  R. nar. 2007, bytom Fiľakovo,  
ktorý následne  odcudzené kladivá vydal, a ktoré  mal skryté u seba  
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na dvore, kde býva, veci boli vrátené majiteľke, proti páchateľovi bolo konanie odložené pre 
nedostatok veku,    

• 22.4.2016 v čase o 23:05 hod. pri kontrole mestského parku bolo hliadkou zistené, požívanie 
alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, ktorého konania sa dopustili: 
1/ Tibor J., nar. 1996, bytom Fiľakovo,  
2/ Roman J., nar. 1997, bytom Fiľakovo,  
3/ Nikolas  N., nar. 1997, bytom Fiľakovo,   
Všetkým trom  menovaným bola uložená pokuta po 5,-€. 

• 4.5.2016 v čase o 22:00 hod. bol hliadkou na ulici Podhradskej spozorovaný Jozef R., nar. 
1998, bytom Fiľakovo,  ktorý bol v celoštátnom pátraní z dôvodu, že ušiel  v mesiaci január 
2016 z výchovného ústavu vo Veľkých Levároch, bol na mieste zadržaný a odovzdaný na OO 
PZ vo Fiľakove, 

• dňa 9.5.2016 na podnet občanov na Sládkovičovej ulici bol zistený a riešený majiteľ psa rasa 
pitbul, ktorý tohto psa púšťal na ulici pri venčení na voľno, hliadkou bolo zistené, že 
majiteľom psa je Róbert K., nar. 1991, bytom Fiľakovo,  ktorý psa nemal ani prihláseného, 
bola mu uložená pokuta 20,-€, s tým,  

• 13.5.2016  v čase 12,35 hod. bola hliadkou spozorovaná výtržnosť na Biskupickej ulici pri 
novinovom stánku, kde 3 rómske ženy napádali jedného staršieho pána, ktorému dávali 
bezdôvodne facky nakoľko muž sa nijako nebránil a ani ich nenapádal, v ďalšom konaní im 
bolo zabránené, bolo podozrenie že muža chceli okradnúť, následne bola privolaná hliadka 
OO-PZ, ktorej bol prípad na mieste odovzdaný pre podozrenie z výtržníctva,  kontrolou osôb 
bolo zistené, že napadnutá muž bol  Alexander L., nar. 1953, bytom Fiľakovo, páchateľkami 
boli  príbuzné stará mama s dcérou a vnučkou a to Margita D., nar. 1955, bytom Belina, Viera 
R. nar. 1974, Belina,  a Michaela D., nar. 1999, bytom Belina.   

• 10.6.2016 v čase o 23.50 hod. boli na základe telefonického oznámenia zistené priestupky 
a to rušenie nočného kľudu na Záhradníckej ulici ktorého sa dopustili: 

- Vojtech B., nar. 1999, bytom Fiľakovo, 
- Ján  K., nar.1999, bytom Biskupice, 
- Otakar K., nar. 2001, bytom Fiľakovo, 
- Dávid B., nar. 2001, bytom Fiľakovo. 

               S menovanými bol na mieste vykonaný pohovor a za priestupok boli doriešení napomenutím.              

• 22.6.2016 v čase 13,00 hod. v mestskom parku došlo k napadnutiu Doriana T, nar. 2000, 
bytom Kurtáň, ktorý sedel na lavičke a ktorého bezdôvodne napadol neznámy mladý muž, 
následne  bol hliadkou podozrivý zadržaný v inej časti parku, jednalo sa Erika R., nar. 1993, 
bytom Fiľakovo,  ktorý bol zjavne nafetovaný a boli mu na ruky nasadené putá, následne bol 
predvedený a odovzdaný na Obvodné oddelenie PZ vo Fiľakove pre podozrenie zo spáchania 
výtržníctva a ublíženia na zdraví, nakoľko poškodený mal hrče na čele a podliatinu pri oku 
a páchateľ mu obúchal hlavu o lavičku,  

• 29.6.2016  na  Daxnerovej ulici   na  ceste  smerom  ku  čističke  bola  hliadkou  zistená  čierna  
              skládka odpadu – asi   15  vriec  papierového odpadu –  kartónových krabíc, kde bola uvedená  
              adresa majiteľa, šetrením bolo zistené, že veci pochádzali z obchodu Second hand vo Fiľakove  
              na  Hlavnej ulici   majiteľky  predajne  Márie R.,   bytom  Lučenec,  ktorá  uviedla,  že     
              na odvoz  si  objednala  súkromníka  Oskara U.,  nar. 1953,  bytom  Rovňany,  o  čom  
              predložil  písomný  doklad,   že   mu    zaplatila  za  odvoz  80,-€,  menovaný  Oskar  U.  bol  
              predvolaný,  ktorý  zároveň  priznal,  že  smeti   on vyviezol na uvedené miesto, tieto následne  
              odstránil a zároveň  mu bola uložená pokuta 30,-€. 

• Zistení páchatelia fotopascami, ktorí vykonávali osobnú potrebu močenia vo dvoch  peších 
podchodoch na Námestí Slobody – boli stotožnení a riešení nasledovne: 
1/ Arpád B., nar. 1988, bytom Fiľakovo,, riešený BP 5,-€, – skutok     spáchaný dňa 1.4.2016  

    o 12,55 hod.,  

2/ Róbert D., nar. 1964, bytom Fiľakovo,  riešený BP 5,-€, – skuto    spáchaný dňa 1.4.2016  

     o 12,56 hod.,  

3/ ml. Eva M., nar. 2000, bytom Fiľakovo,  riešená  BP 5,-€,    skutok spáchaný 1.4.2016  

     o 18,01 hod.,  
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4/ Arpád B., nar.  bytom Fiľakovo, , riešený BP 10,-€, skutok  spáchaný 1.4.2016 o 18,52 hod.,  

5/ Róbert  B., nar. 1987, bytom Fiľakovo,  riešený BP 10,-€ - skutok    spáchaný dňa 3.4.2016  

    o 16,01 hod.,  

6/ mal. Alžbeta  O., nar. 2001, bytom Fiľakovo,  riešená    – vec bola odložená z dôvodu veku  

     páchateľky, skutok spáchaný  8.4.2016 o 14,11 hod.,  

7/ Július B., nar. 1979, bytom Fiľakovo,  riešený BP 10,-€ - skutok spáchaný dňa 13.4.2016  

     o 14,01 hod.,  

8/ Vojtech  G., nar. 1985, bytom Fiľakovo,  riešený BP 10,-€,- skutok spáchaný dňa 15.4.2016  

     o 13,09 hod.,  

9/  Róbert D., nar. 1964, bytom Fiľakovo,  riešený BP 5,-€, – skutok  spáchaný dňa 16.4.2016  

      o 09,16 hod., uložená BP 5,-€, 

10/  Elemér  R., nar. 1993, bytom Fiľakovo,  riešený BP 10,-€,   – skutok spáchaný dňa  

       16.4.2016 o 10,08 hod.,  

 11/  Elemír  CS. nar. 1960, bytom Fiľakovo,  riešený BP 10,-€,   – skutok  spáchaný dňa  
         18.4.2016 o 14,10 hod.,  
12/ Silvio  Š., nar. 1997, posledne bytom Fiľakovo, B -    skutok spáchaný dňa   27.4.2016  

      o 10,27 hod.,  - odsťahoval sa do Lučenca – vec v riešení, 

13/ Roman  H., nar.1976, bytom Fiľakovo,  dvakrát dňa 19.5.2016 o 12,40 hod. a o 15,22 hod.  

     - uložená BP 10,-€  

14/ Roland  D. nar. 1977, bytom Fiľakovo,   skutok spáchaný dňa        20.5.2016  o 11,07 hod.   

      - uložená BP 10,-€, 

15/ Dávid  B., nar. 1984, bytom mesto Fiľakovo– 3 krát  močenie – menovaný je mimo mesta,  

       vec v riešení. 

    

                    Na úseku verejného poriadku bol riešený problém s močením teda vykonávanie 

ľudskej potreby, ktorú činnosť nám niektorí občania pravidelne  vykonávali v podchodoch 

medzi bytovkami, ktoré sa nachádzajú na Námestí  Slobody. Po stotožnení týchto osôb, bolo 

zistené, že niektorí sa tohto konania dopustili  opakovane. Je potrebné tiež uviesť, že 

niektorých priestupcov sa nám nepodarilo stotožniť, nakoľko sa jednalo o pre nás 

neznámych občanov s pobytom mimo Fiľakova.  Po uložení sankcií sa  značne znížil  počet  

konaní tohto druhu, avšak  naďalej budeme monitorovať dané priestory. Okrem toho,  naša 

činnosť je zameraná  aj na kontrolu mestského parku, kde v minulosti dochádzalo 

k značnému požívaniu alkoholických nápojov najmä mladistvými osobami. S porovnaním 

s minulým rokom, sa tento počet  značne znížil. Taktiež sa snažíme pravidelne kontrolovať 

priestory pred obchodmi Billa, Lidl a Tesco, kde dochádza  k žobraniu najmä maloletými 

osobami. Je to dlhodobý problém, po opakovanom prichytení  týchto detí, sú vykonávané 

pohovory s ich rodičmi pod hrozbou oznámenia  sociálnemu úradu. 

         Na úseku výskytu čiernych skládok sa situácia tiež zlepšila, bol zaznamenaný jeden väčší 

prípad vyvezenia papierového odpadu o množstve 15 vriec, ku čističke, kde sa podarilo 

páchateľa zistiť.  Naďalej je problém s občanmi, ktorí vykladajú  odpad pri separovaných 

kontajneroch, problém je najmú  s plastovými fľašami, ktoré občania nepučia a tieto 

kontajnery sa rýchlo naplnia. 

            Na úseku odchytu túlavých psov bolo za dané  obdobie  v 2. štvrťroku  odchytených 

celkovo  24 psov. Je to  neustály problém so psami, ktoré  majitelia  nechávajú voľne  

pohybovať po ulici, jedná sa najmä o lokalitu pod hradom. Bol problém pri internátnej 

bytovke na Daxnerovej ulici, kde boli odchytené  v jeden deň 3 psy. 
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        Na úseku cestnej dopravy  sa toho času nevykonáva kontrola parkovaného z dôvodu 

schválenej zmeny, pričom sa čaká na osadenie  nových informačných tabúľ, pričom bude 

možné  platenie už aj cez SMS, načo sme už pripravený zakúpením nového mobilného 

telefónu na prijímanie a kontrolu takéhoto zaplatenia poplatku.  

      Na úseku ochrany  majetku sa toho času množia vlámania do pivníc, kde sa páchatelia 

zameriavajú na krádeže bicyklov, zrejme sa jedná o partiu, ktorá toto robí, boli vykonané 

opatrenia na dolapenie páchateľov.     

           

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie II. štvrťroka 2016 - za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016 

 

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: 3 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0   

VZN 10, č. 4, čl. 18 ...ochrana ovzdušia – zákaz uskladňovania nadmerne zapáchajúcich materiálov, 

zakladať otvorené ohne, vypaľovať trávu , páliť biologický materiál, páliť nadmerne dymotvorný  

materiál, 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta:  uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /20,-€/ 

VZN 10, č. 5, čl. 21 ...rušenie nočného kľudu, 

♦ počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 4 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: 30 z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta: 9 /65,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 11 /90,-€/   v štádiu riešenia: 3 
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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: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 20,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

 

VZN 7/2013 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi   

VZN 7, §21 ...priestupku sa dopustí ten kto zneškodní odpad v rozpore so zákonom, uloží ho na iné 

miesto než je na to určené a iné... 

♦ počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 2 /40,-€/ uložením: 0 odložením: 0  

 

VZN 7/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o podmienkach držania psov 

na území mesta 

VZN 7, §7 ... priestupku sa dopustí ten neprihlási psa do evidencie, nezabráni voľnému pohybu psa 

a iné.... 

♦ počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 3 /45,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/ 

 

VZN 8/2012 – 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: 82 z toho: 
napomenutím: 55 bloková pokuta: 25/180,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /15,-€/       

   

b) Porušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb., zákona o  

     priestupkoch: 

PZ – priestupky proti verejnému poriadku 
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§47/1b PZ ... porušenie nočného kľudu... 

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 
pokarhaním: 0 bloková pokuta: 2 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

PZ – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

§49/1d PZ ... ten kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním sa ujmou na zdraví, 

drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním... 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
pokarhaním: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené PZ SR: 1 

 

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: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 1 

 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov: 55 z toho: 
napomenutím: 17 bloková pokuta: 35  /250,-€/  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením na PZ SR: 2 v štádiu riešenia 1 

§22 1/k ...zákaz vjazdu nákladných automobilov B-6... 

♦ počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 2  /20,-€/  uložením: 0 odložením: 0 

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

♦ počet priestupkov: 65 z toho: 
napomenutím: 27 bloková pokuta: 31 / 190,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /10,-€/ odstúpením na PZ SR: 2 v štádiu riešenia: 3 

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

♦ počet priestupkov: 15 z toho: 
napomenutím: 5 bloková pokuta: 7 / 55,-€ / uložením: 0 odložením: 0 
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nezaplatená BP: 1 /5,-€/ odstúpením na PZ SR: 1 v štádiu riešenia 1   

§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: 6 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 4 / 65,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením na PZ SR: 1 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1o... parkovanie bez uhradeného poplatku... 

♦ počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením na PZ SR: 4 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1q... nesmie zastaviť a stáť na chodníku... 

♦ počet priestupkov: 6 z toho: 
napomenutím: 4 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia 1 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1s... nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej 

zeleni... 

♦ počet priestupkov: 8 z toho: 
napomenutím: 6 bloková pokuta: 2 /10,-€/ 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: 2 z toho: 
napomenutím: 2 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 
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- oznámené priestupky: 4 
- telefonické oznámenie: 5 
- vlastnou činnosťou: 133 
- zistené MKS: 84 
- zistené fotopascou: 73 

 

 

Počet porušení VZN : 128 Počet porušení PZ : 168 Ostatné : 1 Celkom : 297 

 

napomenutím: 133 
bloková pokuta: 124  

/970,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 1 nezaplatená BP: 18 /150,-€/ odstúpením na PZ SR: 12 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 0 storno: 0 v štádiu riešenia: 6 

 

 

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                             

 

 


