
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-145-10/2016-010                                                          Vo Fiľakove dňa   23.11.2016 
 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

III.  štvrťroka  2016 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo v III. štvrťroku 2016  

   

     V  hodnotenom období III. štvrťroka 2016 bolo celkovo evidovaných 207  prípadov z  

ktorých bolo 143  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 64  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 113 blokových pokút na 

celkovú sumu 860,-€,  napomenutím bolo riešených  73 priestupcov. Monitorovacím 

kamerovým systémom bolo zistených 31 prípadov a  fotopascou 43 prípadov.   Bolo 

odchytených celkovo 19 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 

III. /  2016 207 143 64 99/690,-€ 73 17 
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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 

III./  2016 3 0 14/170,-€ 0 1 19 

 

Riešené prípady  za 3. štvrťrok 2016: 

 8.7.2016 v čase o 20:40 hod. bolo telefonicky oznámené že na ul. Hlavnej boli mladým 

mužom v podnapitom stave poškodené okrasné kvetiny, po prekontrolovaní kamerového 

záznamu bol zistený popis osoby páchanej priestupok a následne bol priestupca na ul. SNP 

spozorovaný, kde bol následne kontrolovaný, odmietol sa preukázať, správal sa voči hliadke 

arogantne, bol vyzvaný  o nastúpenie do služobného vozidla k zisteniu totožnosti, čo tiež 

odmietol, preto voči nemu boli použité donucovacie prostriedky a to hmaty a chvaty 

sebeobrany, následne bol predvedený na zistenie totožnosti na OO-PZ, kde bolo zistené, že sa 

jednalo  o sa o Róberta B., nar. 1985, bytom Fiľakovo.  
 16.7.2016 v čase 02,30 hod. bolo zistené nedodržanie zatváracej doby v pohostinstve 

U Fukasza na Daxnerovej ulici, nájomcovi Csabovi U., bytom Šurice 27, bola uložená pokuta 
10,-€, 

 16.7.2016  v čase o 21,30 hod. bol hliadkou zistený priestupok požívanie alkoholických 
nápojov na verejnom priestranstve na Podhradskej ulici, ktorého sa dopustili: 
1/ Norbert CS., nar. 1998, bytom Fiľakovo,  

2/ Milan  O.,  nar. 1992, bytom Biskupice,   

Bola im uložená pokuta  po 5,-€. 

 29.7.2016 v čase 19,32 hod. bol fotopascou, umiestnenou v areály cintorína, zistený 
priestupok poškodenie zámku na závore, na fotozábere bola bezpečne opoznaná mal. 
Romana Ö., nar. 2005, bytom Fiľakovo, ktorá sa ku skutku doznala, vec bola vzhľadom na vek 
páchateľky odložená, 

  15.8.2016 na oddelenie nahlásená krádež šliapacieho autíčka z ulice Biskupickej Následne bol   

 prezretý  záznam  z  MKS,    kde  ako  páchatelia  boli  spozorované  dve  maloleté  deti.    Po  

 vykonanom  pátraní  sa hliadke uvedené autíčko podarilo nájsť a to na Jilemnického ulici, kde  

 páchateľom  bol maloletý  Karol R. nar. 2008, bytom  Fiľakovo.  Autíčko bolo následne 

 vrátené majiteľke  Sabine  G., bytom Fiľakovo. 

 15.8.2016 V čase o 20.15 hod. spozorovaný hustý čierny dym vychádzajúci z pozemku na ul. 
Baštová  č.17, kde  obyvatelia  zapálili  káble,  ako páchatelia   boli zistení  Arpád B.,  nar.  
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1980, a  Augustín H., nar. 1969, obaja bytom Fiľakovo,  bola im následne  uložená pokuta po  
20,-€,  zároveň  im bolo prikázané oheň  uhasiť, 

  doriešenie priestupku  z oznámenia zo City  monitoru mesta Fiľakovo, kde boli  odfotené  dve  

 osoby , ktoré  z kontajnera   vyberajú  odpad,  obaja   páchatelia  boli  stotožnení, jednalo sa o  

 súrodencov   –  páchateľke Albíne B.  nar. 2000,  bytom  Fiľakovo,   bola uložená  pokuta 5,-€,   

 ktorú zaplatila, proti druhému páchateľovi   maloletému Gejzovi  B.  nar. .2005, bola  vec,   

 vzhľadom na vek, odložená, bol  vykonaný  dohovor  s otcom  oboch  detí  Gejzom B. starším,  

 ktorý  bol upozornený na správanie  detí, nakoľkosa jedná o opakované  priestupky,  

 dňa 22.8.2016 v čase o 15.30 hod.  bolo na Podhradskej ulici bola zistená krádež hrozna ako 
aj  poškodzovanie plynovej skrine pri neobývanom a dome č. 5, kde páchateľky pri preliezaní  
bráničky skriňu poškodili, jednalo sa o Katarínu B., nar. 1999, a Líviu B., nar. 2001, obe bytom 
bytom Fiľakovo, obom bola uložená pokuta 10,-€, 

 dňa 16.9.2016 v čase o 23.50 hod bola na Hlavnej ulici spozorovaná bitka, kde účastníkmi 
boli  Ladislav  P., nar. 1984,  bytom Fiľakovo, a  Marek  B., nar. 1990, bytom Trebeľovce, obaja 
boli pod vplyvom alkoholu, v ďalšom napádaní im bolo hliadkou zabránené, dôvod 
vzájomného napadnutia neuviedli, obaja mali zranenia na tvári, odmietli však ošetrenie, 
obaja boli poslaní domov,  

 dňa 29.9.2016 v čase o 21.10 hod. prijaté telefonické oznámenie, že na Farskej lúke č. 78 
niekto z okna vyhadzuje nábytok a rôzne veci von na chodník, po príchode hliadky bolo 
zistené, že veci vyhadzoval  Štefan L., následne bolo  voči menovanému zakročené spoločne 
s hliadkou OO-PZ, menovaný bol už ukľudnený, bolo podozrenie na otravu liekmi, bola 
privolaná záchranná služba, ktorá menovaného  vyšetrila, k poškodeniu a ani k zraneniu iných 
osôb nedošlo. 

   

 

              Na úseku verejného poriadku, keďže bolo letné obdobie,  možno skonštatovať, že  sa  

oproti vlaňajšiemu  roku výrazne zlepšila situácia s mestskom parku, znížil sa počet zistených 

priestupkov na úseku požívania alkoholických nápojov. Na druhej strane  je potrebné uviesť, 

že sa vo väčšom množstve zvýšil počet  fetujúcej mládeže a nie raz sa jedná aj o maloleté 

osoby. Ako fetujúcu látku požívajú toluén, je to tekutina, ktorá je lacno dostupná 

v predajniach. Našou snahou  je, aby  sa odhalili títo  konzumenti,  ako aj boli postihnuté 

osoby, ktoré takéto užívanie z radov dospelých umožnia, kde možno vyvodiť  trestnoprávnu 

zodpovednosť, čo sa v minulosti  z našej strany aj podarilo.  

         Na úseku cestnej dopravy  sa po osadení informačných tabúľ začala vykonávať  aj 

kontrola parkovaného. Bolo zavedené  platenie  cez SMS, ktoré už občania aj využívajú, 

takéto mobilné spoplatnenie bolo za posledných 30 dní použité v 47 prípadoch. Bol vyriešený 

problém s parkovaním na autobusovej zastávke pred reštauráciou Victory a to namaľovaním 

žltého vodorovného značenia, odvtedy na danom mieste vozidlá neparkujú, pričom je to 

priebežne  kontrolované. 

        Na úseku kamerového systému sa toho času realizuje montáž 10 nových statických 

kamier vybranou firmou. Čo sa týka terajšieho kamerového systému  realizujeme montáž 

otočnej kamery na Podhradskej ulici, ktorá bude umiestnená pri hlavnom vchode na hrad 

z dôvodu, že bude monitorovaný aj priestor parkoviska pod hradom.   Naďalej umiestňujeme  

fotopasce na inkriminované miesta.      

        Na úseku výskytu čiernych skládok sa situácia  zlepšila, toho času riešime papierový 

odpad dovezený z obce Šíd, ktorý bol uložený pri kontajneroch na Mlynskej ulici. Okrem toho  

občania  ešte nie sú zvyknutý na platenie za odvoz stavebného odpadu, ktorý vyložia na 

ulicu. S jednotlivými pôvodcami  odpadu komunikujeme a vysvetľujeme, aký je toho času 

postup, že za tento odvoz  sa musí platiť. Takýchto občanov sme zistili ôsmich.  
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          Na úseku odchytu túlavých psov naďalej pretrváva problém  s voľne pohybujúcimi sa 

psami, sú z našej strany ukladané sankcie a taktiež sa vykonáva odchyt, pričom sa približuje 

k podobnému číslu  v počte odchytu, ako to bolo v minulom roku, čo bude okolo 90 psov.       

      Na úseku ochrany  majetku sa situácia okolo  vlámania do pivníc a kočíkarní, odkiaľ boli 

odcudzovaní bicykle, ukľudnila. Po vykonanej  akcii , sa už takýto prípad nevyskytol.  

           

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie III. štvrťroka 2016 - za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016 

 

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: 6 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 1  

nezaplatená BP: 1 /20,-€/  v štádiu riešenia: 1 

VZN 10, č. 2, čl. 4 ... ochrana verejnej zelene, 

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

v štádiu riešenia: 1  

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

nezaplatená BP: 3 /50,-€/ 

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

 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, 
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 počet priestupkov: 7 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 1 

nezaplatená BP: 2 /20,-€/    

 

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: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 10,-€ / 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: 17 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 12 /150,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /35,-€/  odstúpené na MsÚ: 1 

 

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: 25 z toho: 
napomenutím: 17 bloková pokuta: 8 /40,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

        

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

     priestupkoch: 

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

nezaplatená BP: 2 /20,-€/  
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PZ – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

30 /1b PZ ...neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej 

návykovej látky, než je alkohol ... 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov: 30 z toho: 
napomenutím: 12 bloková pokuta: 14  /85,-€/  uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/  v štádiu riešenia 3 

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

 počet priestupkov: 87 z toho: 
napomenutím: 24 bloková pokuta: 51 / 325,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /15,-€/  v štádiu riešenia: 10 

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

 počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 3 / 15,-€ / uložením: 0 odložením: 0   

§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: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

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

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 1 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: 14 z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta: 5 /30,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia 2 

§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.... 
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 počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 1 / 5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 10 
- telefonické oznámenie: 9 
- vlastnou činnosťou: 112 
- zistené MKS: 31 
- zistené fotopascou: 43 

 

 

Počet porušení VZN : 64 Počet porušení PZ : 143 Ostatné : 0 Celkom : 207 

 

napomenutím: 73 
bloková pokuta: 99  

/690,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 3 nezaplatená BP: 14 /170,-€/ odstúpením na PZ SR: 0 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 1 storno: 0 v štádiu riešenia: 17 

 

 

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                              

 

 

 

 


