
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-108-10/2019-010                                                           Vo Fiľakove dňa   20.11.2019 
 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
III.  štvr ťroka  2019 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za III. štvrťrok 2019    

          V  hodnotenom období III. štvrťroka 2019 bolo celkovo evidovaných 184  prípadov z  

ktorých bolo 77 priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 107  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 70  blokových pokút na celkovú 

sumu 505,-€,  napomenutím bolo riešených 103 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 36   prípadov a  fotopascou 13 prípadov.   Bolo odchytených 

celkovo 39  psov. 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

Počet 
porušení 

PZ 

Počet  
porušení 

VZN 

Počet zaplatených 
pokút  na sumu 

Počet 
napome-   

nutí 

V štádiu 
riešenia 

I./2018 293 145 148 121/685,-€ 145 12 

II./2018 252 150 97 117/800,-€ 97 17 

III./2018 205 109 96   94/630,-€ 88 10 

IV./2018 187 79 108   77/680,-€ 87 4 

I./2019 220 126 94   82/660,-€ 117 4 

II./2019 201 69 131  74/485,-€ 103 14 

III./2019 184 77 107  63/440,-€ 96 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./2018 8 0 7/45,-€ 0 0 14 

II./2018 5 0 4/45,-€ 13 1 26 

III./2018 2 0 8/80,-€ 3 0 19 

IV./2018 8 0 9/45,-€ 2 0 19 

I./2019 4 0 7/50,-€ 3 1 23 

II./2019 8 0 7/55,-€ 6 1 11 

III./2019 3 0 7/65,-€ 5 2 39 

 

 

Riešené prípady  v  3. štvrťroku  2019:  

    
dňa 1.7.2019 v čase 21.00 hod. došlo na ulici Farská lúka pri vchode  č. 40 k odcudzeniu  kufra 

s oblečením ku škode majiteľky Andrey Molnárovej, ktorá si ho  pozabudla  na chodníku, následne  

túto skutočnosť  oznámila  hliadke MsP, ktorá  prezrela kamerové záznamy z ktorých zistila, že 

odcudzenie spáchal maloletý Erik J., nar. 2009, bytom Fiľakovo,  kde  kufor  odniesol k domu, kde 

býva, tento bol na  uvedenom zaistený a vrátený oznamovateľke, proti  maloletému bola vec 

odložená z dôvodu  nedostatku veku páchateľa na jeho postihnutie,  

dňa 6.7.2019  v čase  16,00 hod. bola  hliadkou MsP zistená  skládka odpadu na križovatke ulíc 

Mládežnícka a Kukučínova, kde  sa nachádzalo kreslo, kartónová krabica s oblečením a roztrhané 

igelitové vrece s komunálnym odpadom, po prezretí tohto odpadu boli nájdené  písomné doklady na 

meno Igor B., nar.1979, bytom Fiľakovo,  ktorý bol následne vyhľadaný na byte, ktorý vyloženie vecí  

priznal, po zadokumentovaní prípadu, bol tento  odstúpený priestupkovej komisii MÚ, kde mu bola 

uložená sankcia,  

dňa 8.7.2019 v nočnej dobe došlo  ku krádeži bicykla a dvoch reproduktorov z pivničných priestorov 

na Ulici 1. Mája č. 68 ku škode ku škode  Ota H., odcudzený bicykel  bol v priebehu dňa spozorovaný 

na  Vajanského ulici u Vojtecha K., nar. 2002, bytom Fiľakovo, na  základe  čoho bol v čase 12,00 hod. 

kontrolovaný hliadkou MsP,  najskôr krádež popieral, neskôr  túto priznal, pričom  krádež vykonal 

spoločne s ďalšími  dvomi  páchateľmi, následne  bola  privolaná hliadka štátnej polície, ktorá 

páchateľa na mieste prevzala, páchateľ bol neskôr  vzatý do vyšetrovacej väzby, nakoľko spáchal aj 

ďalšie  krádeže vlámaním  do motorových vozidiel v meste Fiľakovo,  

dňa 9.7.2019 v čase 09,20 hod. bola hliadkou MsP zistený priestupok na Ružovej ulici a to predaj 

ovocia   a    zeleniny  bez  povolenia,  ktorého  sa  dopustil  občan  Maďarska   Robert  B.,  nar. 1981,  
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bytom Balassagyarmat,  ktorý  ponúkal  tovar  z modrej dodávky  cez  reproduktor, bola mu uložená 

pokuta 10,-€, 

dňa 17.7.2019 v čase 18.40 hod.  bolo prijaté telefonické oznámenie od  hliadky MOPS ohľadom 
konzumácie alkoholu v mestskom parku dvomi osobami, po príchode  hliadky  MsP bolo  zistené, že 
sa jedná o Elemíra  Č., nar. 1960, bytom Fiľakovo,  a Attilu  F., nar. 1982, bytom Fiľakovo, obom bola 
uložená pokuta 5,-€, 

dňa 6.8.2019 v čase 08,10 hod. bolo prijaté telefonické  oznámenie od Dezidera B., že  mu na  dome  
na ul. Trhová č. 6.  niekto postriekal stenu na dome, kde sa sa nachádzal  hanlivý nápis v anglickom  
jazyku, medzitým bolo aj na štátnu políciu oznámené že aj na budove lekárne na Námestí slobody 
majiteľa Milana A. sa  nachádza tiež  takýto nápis, a tiež došlo k pokresleniu  budovy Gymnázia, 
následne  bol  prezretý kamerový záznam, ktorý zachytil podozrivé  osoby na Trhovej ulici, ktoré boli 
následne  hliadkou MsP opoznané, nájdené a požiadané  k podaniu vysvetlenia, jednalo sa o osoby  
Róbert  B., nar. 1995, bytom Fiľakovo,  ktorý žil dlhšiu dobu v Írsku, a  Dominik  A., nar. 1999, 
bytom Fiľakovo,  pričom  Róbert B. sa priznal ku spáchaniu  k pospreyovaniu na budove Gymnázia 
a na lekárni na Námestí slobody, vec vyšetruje  štátna polícia, 

dňa 14.8.2019 v čase  16,50 hod. bolo prijaté oznámenie od  Alexandra P.,  bytom Bratislava,  že mu 
na Biskupickej ulici zo vchodu bytovky č. 15 bol odcudzený  elektrobicykel v hodnote 600,-€, na  
základe  uvedeného oznámenia bolo hliadkou MsP  vykonané pátranie po meste, pričom na 
odcudzenom bicykli bol spozorovaný a následne kontrolovaný Július J., ktorý uviedol, že bicykel  
zakúpil v uvedený deň za 50,-€ od Rolanda B.,  nar. 1979, bytom Fiľakovo,  ktorý bol následne  
vyhľadaný, ktorý  najskôr uviedol, že  bicykel našiel  v parku, čo mu bolo  vyvrátené kamerovými 
záznamami, a pod váhou dôkazov sa ku skutku  priznal, vec prevzala  štátna  polícia z dôvodu 
spáchania trestného činu, 

dňa 27.8.2019 v čase o 22.05 hod. bolo  prijaté telefonické oznámenie, že zo staveniska  parkoviska  
pod hradom na Baštovej ulici  kradne  materiál Ladislav B., nar. 2001, bytom  Fiľakovo, po príchode 
hliadky  MsP na miesto sa už  páchateľ na mieste  nenachádzal, bolo nájdených 5 kusov  25kg vriec  
s murovacou hmotou ležiace na chodníku mimo staveniska, následne sa objavil aj podozrivý Ladislav 
B., ktorý sa  po usvedčení  svedkami ku skutku doznal a bola privolaná štátna polícia, ktorá  vec na 
mieste prevzala,  

dňa 2.9.2019 v čase  14,00 hod.  sa na MsP dostavila Iveta G., ktorá oznámila že jej syna Gabriela G., 

nar. 2006, bytom Fiľakovo,  asi pred hodinou napadol na chodníku  pri Lidli jeden neznámy rómsky 

chlapec a pýtal od neho peniaze, následne  mu kopol do  bicykla a spadol na zem, pričom matka 

uviedla, že sa jedná o opakované konanie, maloletému Gabrielovi  G. boli  ukázané fotografie  

podozrivých osôb, pričom na jednej z nich opoznal páchateľa, jednalo sa o Kevina K., nar. 2005, 

bytom  Fiľakovo,  okrem toho skutok zachytila aj kamera a to  v čase 13,08 hod.,  hliadka MsP 

následne podozrivého vyhľadala a spolu so starou matkou ho odovzdala na OO-PZ, kde  prípad 

prevzali, nakoľko  bolo podozrenie, že došlo k trestnému činu  lúpeže,  

dňa 4.9.2019 v čase 16.50 hod. na   Jilemnického ulici počas hliadkovej služby bolo zistené 

nedovolené nakladanie so stavebným odpadom, kde Koloman R. nar. 1993, bytom Fiľakovo,   

odniesol stavebný odpad na  Jilemnického ulicu ku do kríkom, hliadkou MsP bolo zistené, že  odpad 

pochádzal zo stavebných prác z domu č.31 na Hlavnej ulici, pôvodcovi odpadu bola  uložená pokuta 

10,-€ s tým, že stavebný odpad  z miesta jeho uloženia odstránil, 
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dňa 10.9.2019 bolo oznámené, že na Malocintorínskej ulici vo Fiľakove  došlo  k uloženiu  

komunálneho odpadu medzi kontajnery  na separovaný odpad. Jednalo sa o odpad, ktorý na uvedené 

miesto nepatrí resp. druh odpadu nebol separovaný, a bol  naukladaný  aj vo vreciach na zem na  

ostrovček, kde sa nachádzajú kontajnery. Keďže  v uvedenom úseku bola v tom čase umiestnená  

fotopasca, po jej vyhodnotení bolo zistené, že  ku spáchaniu skutku došlo dňa 8.9.2019 v čase od 

12,56 hod. do  15,36 hod., kedy dvaja  maloletí páchatelia odpad doniesli, následne boli stotožnené 

nasledovné osoby  Marek J nar. 2006, a  Julián P., nar. 2007, ktorí odpad uložili na príkaz svojej matky 

Beaty J., nar. 1987, bytom Fiľakovo,  ktorá  je  pôvodcom  uvedeného odpadu, ktorý odpad  

pochádzal z ich domácnosti, čo sama  aj priznala, za uvedené konaniu bola odstúpená priestupkovej 

komisii MÚ, 

Z fotopasce na Malocintorínskej ulici boli zistený aj ďalší priestupcovia a to Ladislav H., nar. 1951, 

bytom Fiľakovo, ktorý dňa 5.9.2019 v čase 11,32 hod. vyložil  chladničku a túto položil  medzi  

kontajnery na separovaný odpad, teda odpad, ktorý sa tam  nesmie  umiestňovať, za čo mu bola  

uložená pokuta 5,-€, druhý priestupca bol   Miroslav  M., nar. 1952, bytom Fiľakovo,  ktorý dňa 

6.9.2019 v čase 07,41 hod. vyložil za  veľké  igelitové vrece plastového odpadu a položil ho medzi 

kontajnery, za čo mu bola uložená  pokuta 10,-€,     

dňa 20.9.2019 v čase 22.15 hod. bol počas hliadkovej služby MsP na  Továrenskej ulici pristihnutý 

Roman P., nar.1979, bytom Fiľakovo, Jilemnického 45, ktorý spoločne s dvoma maloletými synmi 

Romanom a Christopherom  pri krádeži kamennej drte, ktorú lopatami dávali do fúrika a vozíka, drť  

patrila  firme, ktorá budovala   cestu,  pri  ďalšom odcudzovaní im bolo zabránené, Romanovi P.  

uložená pokuta 20,-€,  

dňa 20.9.2019 o 19,15 hod. bolo prijaté oznámenie od Aleny B. z Fiľakova, že jej dcére Kiare, ktorá 

má 15 rokov,  umožnili požitie alkoholického nápoja a to osoby nachádzajúce sa pri starom kúpalisku, 

následne bolo vykonané šetrenie, že štyri mladistvé osoby  si dali zakúpiť  alkohol v Tescu  dospelej 

osobe  a to Róbertovi  SZ., nar.1987,  bytom Fiľakovo,  za čo mu bola uložená pokuta 20,-€, konanie 

mladistvých  osôb bolo odstúpené priestupkovej komisii MÚ,  

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku sa podarilo objasniť resp. sme pomohli  objasniť  

pre štátnu políciu niekoľko majetkových  trestných činov, čo malo za následok to, že dvaja  

hlavní páchatelia Vojtech K., nar. 2002, a Alexander D., nar. 2000,  boli vzatí do vyšetrovacej 

väzby pre opakované krádeže. Do ústavnej  výchovy bol umiestnený Gejza  B., nar. 2005, tiež 

osoba, ktorá sa dopúšťala drobných krádeží.  

 

 

b/ Úsek  verejného poriadku:  Činnosť  na tomto úseku bola v letných  mesiacoch zameraná 

na kontrolu na miestach, kde sa zdržiavali osoby často požívajúce alkoholické nápoje na  

verejnom priestranstve, ktorá ich činnosť  bola spojená aj so žobraním a hlučným správaním 

resp. obťažovaním. Pravidelne  boli tieto osoby v spolupráci aj s hliadkami MOPS riešené 

vykázaním z daného  miesta. Situácia  je  riešená toho času aj s komunitnými pracovníkmi, 

ktorí tiež danú situáciu riešia. K tejto situácii  bolo vykonané aj pracovné stretnutie.   
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c/ Úsek kamerového systému:  Z jednotlivých uvedených prípadov vyplýva, že  kamerový 

systém v značnej miere  napomáha pri objasňovaní  jednotlivých skutkov, ktoré udejú 

v meste. Bola schválená  žiadosť v rámci novej výzvy MV SR pre rok 2019 pre prevenciu 

kriminality na rozšírenie a renováciu kamerového systému, pričom nám bola schválená suma 

5000,-€. Na základe toho bude  v najbližšej dobe  umiestnených ďalších 6 nových statických 

kamier a budú vymenené 3 otočné kamery v centre mesta.  

         Naďalej okrem kamier sú plne využívané fotopasce a to najmä v miestach, kde  sa 

vyskytujú nepovolené skládky resp. kde  sa neseparuje  odpad. V tomto smere  sa tiež 

podarilo  odhaliť niekoľko páchateľov a to na Kvetnej a Malocintorínskej ulici. 

 

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Naďalej pretrváva problém so separovaním, niektorí 

občania odpad  neseparujú, je to najmä  dávanie do domového odpadu plastové fľaše, ktoré  

navyše  ani nepučia a tým pádom dochádza k rýchlemu naplnenie  kontajnerov na  

komunálny odpad. Pretrváva problém s drobnými  skládkami  stavebného odpadu, ktoré 

občania  ukladajú  vedľa  kontajnerov pred  bytovkami resp. pred  rodinnými domami.   

Občanov  upozorňujeme  na postup  pri odvoze takéhoto odpadu, že si musia  objednať  

odvoz  z VPS a za tento  odpad aj zaplatiť. Toho času  máme problém s tzv. vyberačmi 

odpadu z kontajnerov jednak z ostrovčekov na separovaný odpad a tiež z kontajnerov na 

oblečenie. Tieto kontajnery  na oblečenie sa rýchlo naplnia a potom nastáva situácia, že  

oblečenie, ktoré ostane pri kontajnery resp.  pri otvore, sa potom  vyberá resp. ostane  na 

zemi. Okrem toho sa  nám rozmohlo v meste  vyberanie aj domového odpadu z kontajnerov, 

pričom neznámy páchateľ, po vybratí  odpadu v igelitovom vreci, tento vysypáva  vedľa 

kontajnera  na zem, kde sa v odpade prehrabáva a následne  ho ponecháva zemi. Vznikne 

odpad, ktorý  sa  rozšíri  po  okolí buď zvieratami alebo  vetrom.  

 

e/ Úsek odchytu  psov:  V mesiaci  septembri  prebehol  kastračný program, bolo riešených 

20 psov. V letnom období bol zvýšený  odchyt psov a to najmä šteniat, ktoré niektorí 

nezodpovední občania  ponechajú voľne na verejnom priestranstve. Sú poznatky, že často sa 

tieto šteňatá dovezú z okolitých obcí a tieto  v krabiciach vykladajú vedľa cesty, opakovane  

to bolo na Mlynskej ulici. Každý pes by mal byť už začipovaný, toho času  už riešime   

priestupcu, ktorý asi túto povinnosť  nesplnil a vec bude odstúpená  na  Okresnú veterinárnu 

správu do Lučenca. 

 

f/  Úsek parkovania vozidiel:  Na tomto  úseku sem začali riešiť  vozidlá, ktoré nemajú platnú 

technickú a emisnú kontrolu a dlhodobo  parkujú  na jednom mieste. Jedná sa o parkoviská, 

ktoré  v majetku mesta pred  bytovkami. Boli zistené a riešené 3 osobné vozidlá a jedno 

obytné vozidlo. Obytné vozidlo majiteľ po výzve  s vozovky  odstránil.  Majitelia  osobných 

vozidiel boli nahlásení na Okresnú úrad – odbor dopravy s návrhom na odobratie 

evidenčných čísiel. Jedno vozidlo majiteľ  z ulice J. Kalinčiaka  medzitým  odstránil. Okrem 

toho sa nachádzajú na  parkoviskách vozidlá bez  evidenčného čísla, ktoré sú dočasne  

vyhlásené, takéto vozidlá sú zistené dve.    
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2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie II. štvrťroka 2019 - obdobie od 1.7.2019 do 30.9.2019 

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: 21 z toho: 
napomenutím: 9 bloková pokuta: 9 / 55,-€ / uložením: 0 odložením: 1  

nezaplatená BP: 1 /10,-€/   odstúpením na MsÚ: 1 

VZN 10, č. 4, čl. 18 ... ochrana ovzdušia – zákaz páliť akýkoľvek materiál, z ktorého vzniká jedovatý 

dym, a to aj v zariadeniach určených na kúrenie, pečenie a pod..., 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 1 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: 23 z toho: 
napomenutím: 20 bloková pokuta:0  uložením: 0 odložením: 1 

nezaplatená BP: 2 /10,-€/  

VZN 3/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o  nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta  

VZN3, §32 ... uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou, zhodnocuje alebo zneškodňuje 

odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, 

♦ počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 1 / 5,- / uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/  odstúpením na MsÚ: 1  

VZN 8/2016 – 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. 
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♦ počet priestupkov: 56 z toho: 
napomenutím: 34 bloková pokuta: 22 /120,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

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

   

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

      priestupkoch: 

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: 1 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

PZ – priestupky proti poriadku v správe 

Zákon 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov: 

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

♦ počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta 1 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 2 /15,-€/  

Zákon 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch: 

§63 ... povinnosti držiteľa starého vozidla.... 

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta 0  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením na OÚ: 2  

Zákon 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb: 

§2 ...ktorý zakazuje konzumáciu a predaj alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, 

zdržiavanie sa maloletých osôb v zariadeniach po 21.00 hod a iné... 
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♦ počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 3 

PZ – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

§30 /1a PZ ... predá, podá, inak umožní podanie alkoholického nápoja osobe zjavne 
ovplyvnenej alkoholickým nápojom, osobe mladšej ako 18 rokov ... 

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

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

nezaplatená BP: 1 /20,-€/  odstúpením PZ SR: 4        

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov: 30 z toho: 
napomenutím: 13 bloková pokuta: 15 /115-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 

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

♦ počet priestupkov: 10 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 4 / 20,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 1  

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

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

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1d... na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou 

križovatky a 5 m za ňou 

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

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1f... na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 5,-€ / uložením: 0 odložením: 0 
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§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: 2 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 1 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené na PZ: 1    

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1o... nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá 

zaplatený poplatok za parkovanie... 

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

odstúpené PZ SR: 1 

§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:  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: 8 z toho: 
napomenutím: 5 bloková pokuta: 3 /15,-€/ 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: 5 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 2 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 9 
- telefonické oznámenie: 22 
- vlastnou činnosťou: 93 
- zistené MKS: 36 
- zistené fotopascou: 13 

 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                  Bc. Pavel Baláž 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


