
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-8-10/2020-010                                                              Vo Fiľakove dňa   30.01.2020 
 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
IV.  štvrťroka  2019 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za IV. štvrťrok 2019    

          V  hodnotenom období IV. štvrťroka 2019 bolo celkovo evidovaných 209  prípadov z  

ktorých bolo 104 priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 105 porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených  92  blokových pokút na celkovú 

sumu 805,-€,  napomenutím bolo riešených 86 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 76   prípadov a  fotopascou 6 prípadov.   Bolo odchytených celkovo 

18  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 

IV./2019 209 104 105  80/710,-€ 86 11 
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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 

IV./2019 3 0 12/95,-€ 2 6 18 

 

 

Štatistika  výslednosti  MsP  Fiľakovo  za  obdobie  rokov  od  roku 

2015  do roku 2019: 
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2015 9 1107 1078 818 260 1 16 573 409 3.330,-€ 90 

2016 9 901 884 503 381 1 12 406 428 3.190,-€ 89 

2017 10 901 892 364 527 1 40 432 348 2.120,-€ 127 

2018 8 951 931 483 451 0 23 425 439 3.015,-€ 78 

2019 7 814 807 361 442 0 18 397 333 2.505,-€ 94 
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Vyhodnotenie používania kamerového systému a fotopascí mesta Fiľakovo 
za obdobie rokov 2010 až 2019: 

 

ROK 

 

Počet kamier  

 

 

Počet 
fotopascí 

Celkový počet   
prípadov 

Počet   prípadov 
zistených  kamer. 

systémom a 
fotopascou 

Podiel zistených  
prípadov  v 
percentách 

2010 5 0 885 274 31,0 % 

2011 8 0 890 325 36,5 % 

2012 8 0 1185 395 33,3 % 

2013 10 2 1091 359 32,3 % 

2014 12 3 1252 485 38,7 % 

2015 12 5 1107 377  34,1 % 

2016 12 7 904 375 41,5 % 

2017 24 10 901 193 21,4 % 

2018 27 12 951 295 31,0 % 

2019 39 12 814 217 26,7 % 

 

Štatistická výslednosť trestnej činnosti evidovaná Obvodným oddelením PZ 

vo Fiľakove za obdobie rokov 2015-2019: 

 

ROK 

Celkový 

počet 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo 

Celkové 

objasňovanie 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov 

majetkovej 

kriminality 

 

Objasňovanie 

majetkovej 

kriminality v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov násilnej 

kriminality 

Objasňovanie 

násilnej 

kriminality v 

percentách 

2015 327 78,29 % 159 66,67 % 23 86,96 % 

2016 336 77,38 % 165 64,85 % 24 95,83 % 

2017 270 78,15 % 125 68,80 % 27 92,57 % 

2018 289 81,31 % 125 94,75 % 30 86,67 % 

2019 297 76,43 % 138  76,09 % 27 81,48 % 
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Riešené prípady  v  4. štvrťroku  2019:  

    
 
dňa 2.10.2019 bolo zistené popísanie cetrofixou vchodových dverí do Mestského úradu, po vykonaní 

šetrenia bol hliadkou MsP ako páchateľ zistený  Benjamin  K., nar.1999, bytom Fiľakovo,  ktorému 

bola  uložená bloková pokuta 20,-€,  

dňa 4.10.2019 v čase 22,30 hod. na  Biskupickej  bol hliadkou MsP zistený priestupok umožnenie 

požitia alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov, priestupku sa dopustil Alexander B., nar. 1998, bytom, 

Fiľakovo, 86, pričom umožnil mladistvému Vojtechovi V.,  nar. 2002, bytom Fiľakovo,   A. Bozóovi  

bola  uložená  pokuta 10,-€, 

dňa 7.10.2019 bolo zistené,  že cez víkend bol na Parkovej  ulici pri vchode  č. 17 ku kontajnerom 

vyložený stavebný odpad – rozobraté  kuchynské jadro, šetrením  hliadkou MsP bolo zistené, že  

uvedený odpad vyložil Norbert B., nar. 1974, bytom Fiľakovo, ktorý uložil odpad  z v rozpore s VZN  

o nakladaní  s odpadmi za čo mu bola uložená pokuta 15,-€, 

dňa  12.10.2019  v  čase  21.25 hod. na Športovej  ulici  bola hliadkou MsP  zistená konzumácia 
alkoholu na verejnom priestranstve, priestupcovia : 

1/  Attila  M., nar. 2002,  bytom Fiľakovo,  

2/  Krištof  SZ., nar. 2002, bytom Fiľakovo,   

3/  Ladislav  M., nar. 2002, bytom Fiľakovo,   

4/  Otakar  K., nar. 2001, bytom Fiľakovo,   

Za priestupok bola menovaným uložená bloková pokuta po -10,-€, 

 

dňa 14.10.2019 na Malej ulici bolo hliadkou MsP  zistené vyloženie  3 igelitových vriec s komunálnym 

odpadom, teda na mieste kde to nie je povolené, po prezretí obsahu odpadu boli zistené a zaistené 

písomnosti pôvodcu odpadu a to   Tűnde  F., nar. 1984, bytom Fiľakovo,  ktorá sa k vyloženiu odpadu 

priznala,  konanie  páchateľky bolo postúpené Priestupkovej  komisii pri MÚ Fiľakovo, kde jej bola 

uložená pokuta 50,-€, 

 dňa 14.10.2019 na Ul. 1. Mája bolo hliadkou MsP zistené  komunálneho odpadu  na zem kontajnerov 

na separovaný odpad, po prezretí obsahu odpadu boli zistené a zaistené písomnosti pôvodcu odpadu 

a Rolanda  B., nar. 1975, bytom Fiľakovo,   ktorý sa k vyloženiu odpadu priznal,  konanie  páchateľa 

bolo postúpené Priestupkovej  komisii pri MÚ Fiľakovo, kde mu bola uložená pokuta 50,-€, 

 

dňa 15.10.2019 v čase 13,45 hod.  bolo hliadke telefonicky oznámené predavačkou z Čínskeho 

obchodu na ul. Biskupickej 1, že sa v predajni nachádzajú dvaja podnapití páchatelia podozriví 

z krádeže, po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o Atillu  B., nar.1978, bytom Širkovce, a  

Dagmaru  B., nar. 1983,  t.č. bytom Fiľakovo, , ktorá  zjavne bola pod vplyvom alkoholu a mala skryté 

pod  bundou teplákovú dvojdielnu súpravu, ktorú práve ukradla v predajni ako, aj bundu, ktorú mala 

na sebe, tiež odcudzila  v uvedenej predajni a túto poškodila, keď odtrhla  z nej visačku, hodnota 

odcudzeného tovaru bola  20,-€, Následne boli obaja páchatelia predvedení na OOPZ vo Fiľakove, kde 

bol prípad  odovzdaný. 
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dňa 8.11.2019 v čase  12,30 hod. bolo hliadkou MsP zistené vyloženie rôzneho  odpadu v 10 vreciach 

ku kontajnerom  na  Námestí  slobody pred vchodom č. 26, šetrením bolo zistené, že odpad pochádza 

z bytu po nebohej p. Vargovej A., a ktorý byt je  vlastníctvom Jána J., nar. 1966, bytom Fiľakovo,  

následne bolo zistené, že uvedený odpad   vykladali tam prítomné a kontrolované  osoby Hilda O., 

bytom Fiľakovo,  a Iveta J., bytom Fiľakovo,  ktoré uviedli, že si ich najal  na vyloženie  Ján J.,  pričom 

im uviedol, že on zabezpečí odvoz, následne bolo zistené, že  uvedený odpad  zostal na mieste, 

a tento bol,  na základe  sťažností  občanov, kedy bola sobota,  a na príkaz riaditeľa  VPS, odvezený  

na ďalší deň pracovníkom VPS , zároveň bolo zistené, že Ján J. o žiadny  odvoz nepožiadal  a svojim 

konaním porušil VZN mesta č. 3/2019 o nakladaní  s komunálnym odpadom,  ktoré konanie bolo  

postúpené priestupkovej komisii MÚ, 

dňa 6.11.2019 v čase 13,35 hod. bolo hliadkou MsP zistené,  že  na Ulici 1. Mája bol  ku kontajnerom 

vyložený stavebný odpad, šetrením  bolo zistené, že  uvedený odpad vyložil Gabriel  V., nar. 1984, 

bytom Fiľakovo,  ktorý uložil odpad   v rozpore s VZN  o nakladaní  s odpadmi za čo mu bola uložená 

bloková pokuta 10,-€, 

dňa 18.11.2019 v čase 12,30 hod. bolo prijaté oznámenie od Viktórii H., bytom Fiľakovo,  že jej 

maloletého syna  v čase 11,00 hod,.  na ul. J. Kalinčiaka pohryzol voľne  pohybujúci pes, šetrením bolo 

zistené, že majiteľkou psy je Helena  H., nar. 1962, bytom Fiľakovo,   uvedený incident zachytila aj 

kamera MsP, okrem toho bolo zistené, že menovaná vlastní 2 psy ale ani jeden  nebol v tom čase 

prihlásený v evidencii psov na MÚ,  pričom  jedného psa  následne prihlásila do evidencie až na tretí 

deň od incidentu,  taktiež bolo zistené, že pes nie je začipovaný, menovaný odmietla si tohto psa 

začipovať, konanie bolo  postúpené priestupkovej komisii MÚ ako aj Regionálnej veterinárnej správe 

do Lučenca, 

dňa 18.11.2019  bolo  hliadkou MsP vykonané  šetrenie vo veci umiestnenia nábytku na verejnom 

priestranstve na Farskej  lúke  ku kontajnerom na komunálny odpad pri  vchode č. 52, kde bolo 

zistené,  že odpad pochádza z bytu  Ing. Iva T., nar.  1987, bytom Lučenec,   ktorý byt nedávno odkúpil 

a tento prerába, svojim konaním porušil VZN mesta č. 3/2019 o nakladaní s odpadmi za čo mu bola 

uložená pokuta 20,-€ 

 

dňa 19.11.2019 V čase 11,10 hod. na Námestí slobody bol  cez kamery MsP zistený  priestupok – 
požívanie  alkoholu na verejnosti štyrmi dospelými osobami, hliadkou bolo zistené, že tohto konania  
sa dopustili:   

1/  Dáša  V., nar. 1966, bytom Fiľakovo,   

2/ Ivan  M., nar. 1965, bytom Belina,  

3/ Monika B., nar. 1978, bytom Fiľakovo, , 

4/ Juraj  K., nar. 1956, bytom Fiľakovo, 

 menovaným bola za  uvedený priestupok  uložená pokuta po 5,-€,  

 

dňa 22.11.2019 v čase 10.50 hod. na Ulici 1.Mája, na základe oznámenia od riaditeľa VPS vykonané 

šetrenie vo veci umiestňovania stavebného odpadu na verejné priestranstvo vedľa kontajnerov na 

separovaný odpad, šetrením bolo hliadkou zistené,  že odpad vyniesol Tibor VÁRADY, nar. 1984, 

bytom Fiľakovo,  Ul. 29.Augusta 8, odpad  odviezol naspäť do svojho dvora  a za uvedené konanie mu 

bola uložená pokuta 20,-€,  
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dňa  25.11.2019 v čase 08,50 hod.  na ul. Farská lúka bola cez kamery MsP zaznamenaná  osoba 

ktorá sa hrabe v kontajnery, po príchode hliadky MsP bolo zistené, že sa jedná  o Serenu Č., nar. 

1956, bytom Fiľakovo, ktorá mala so sebou vozík, do ktorého si ukladá odpad, ktorý vyberá 

z kontajnera, túto činnosť vykoná dlhodobo, viackrát bola upozornená, bola riešená pokutou  5,-€,  

dňa 25.11.2019 bolo zistené, že na ulici Farská lúka došlo na  5 miestach k vyberaniu a 

následnému rozhádzaniu smetí okolo kontajnerov, z kamerových záznamov bolo zistené 

a preukázané, že k tomu konaniu došlo ráno  dňa 23.11.2019 v čase od 04,45 hod. do 06,30 hod. 

a ako páchateľ bol zistený Sebastián B., nar. 2001, prechodne bytom Fiľakovo,  ktorý sa ku spáchaniu 

skutku doznal bol k veci  bola zápisnične vypočutý, ku skutku sa doznal, ako dôvod uviedol, že si  

hľadal a vyberal  z kontajnerov oblečenie a obuv a to tak, že z kontajnerov vyberal  igelitové vrecia 

s odpadom a tieto následne vysypával vedľa  na zem a odpad  ponechával na zemi. svojim konaním 

porušil VZN mesta č. 3/2019 o nakladaní  s komunálnym odpadom,  ktoré konanie bolo  postúpené 

priestupkovej komisii MÚ, za uvedené konanie  mu bola uložená pokuta 70,-€, 

dňa 19.12.2019 bolo zistené, že  na  Námestí slobody pri bytovkách  a na Vajanského ulici  došlo  dňa 

v čase  od 00,50 hod. do 02,20 hod. k vyberaniu odpadu  z kontajnerov na komunálny odpad  dvomi 

páchateľmi a následnému jeho rozhádzaniu a ponechaniu  na zemi vedľa kontajnerov  a za garážami  

celkovo  na 4 miestach, ako páchatelia boli zistení Sebastian  B., nar. 2001, bytom Fiľakovo,  a Mário  

H., nar. 1999, bytom Fiľakovo,  ktorých zaznamenali kamery MsP, obaja sa ku spáchaniu skutku 

doznali, svojim konaním porušili  VZN mesta Fiľakovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a  s drobnými  stavebnými  odpadmi na území  mesta Fiľakovo časť  II.  § 3 ods. 8 písm. w/ a  konanie 

oboch páchateľov bolo  postúpené priestupkovej komisii MÚ.  

 

dňa 19.12.2019 v čase 10.20 hod. bol v mestskom parku hliadkou  prichytený  Ladislav B., nar. 2001, 

bytom  Fiľakovo, pri rozoberaní zadnej steny dreveného skladu bývalého Sklenárstva ku škode 

majiteľa Zoltána  M., bytom Lučenec,  na ktorom sklade  odstraňoval  dosky, ktoré  nakladal do vozíka 

s úmyslom tieto použiť na kúrenie, uvedeného konania sa dopustil aj dva dni predtým, kedy  majiteľ 

prípad nahlasoval, vec bola na mieste spolu s páchateľom odovzdaná na ďalšie konanie Obvodnému 

oddeleniu PZ vo Fiľakove.  

 

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku sa opäť  darilo  odhaľovať  páchateľov  krádeží, 

pričom opätovne jeden z takýchto páchateľov a to Ladislav B., nar. 2001, bol vzatý  za 

opakované krádeže do vyšetrovacej väzby. Jednalo sa o páchateľa, ktorý odcudzil aj stavebný  

materiál a náradie pri výstavbe  nového parkoviska pod hradom, ktoré prípady sme objasnili.  

       Naďalej sa  často vyskytujú drobné krádeže v predajniach ako je Lidl,  Tesco, Billa ako aj 

v iných obchodoch. Tieto prípady sú evidované a riešené  na OO-PZ, z našej  strany je 

súčinnosť, keď týchto prípadov je naraz viacej, tak tiež  vykonávame prvotné úkony 

a následné predvedenia na OO-PZ. Mnohokrát túto činnosť  páchajú maloleté osoby, kde nie 

je nožný postih pre nedostatok veku na ich trestné stíhanie.  
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b/ Úsek  verejného poriadku:  Činnosť  na tomto úseku sa nezmenila, opäť sa vyskytovali 

prípady  požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve.  Okrem toho sa 

opakovane vyskytujú  prípady  žobrania a obťažovania našich občanov  tými istými dospelými  

osobami najmä pred obchodnými centrami Lidl a Billa.  Tiež tieto prípady páchajú maloleté 

a mladistvé rómske osoby, ktoré sa  zdržiavajú okolo Tesca, čo sa  deje  skoro každý deň. Sú 

vykonávané aj opatrenia, nakoľko sú to známe osoby, tak sú upozorňovaní  rodičia týchto  

detí, čo však sa míňa  účinku. Vec je riešená aj komunitnými pracovníkmi, ktorí tiež  túto 

situáciu riešia, nakoľko tieto deti nechodia ani riadne do školy, je tu podozrenie, že páchajú 

aj vážnejšiu činnosť ako je detská prostitúcia. Vec  toho času  prešetrujú pracovníci 

kriminálnej služby.  

 

c/ Úsek kamerového systému:  Kamerový systém významne miere  napomáha pri 

objasňovaní  jednotlivých skutkov, ako to  vyplýva aj z uvádzaných riešených prípadov. Toho 

času sa realizuje schválený projekt na rozšírenie a renováciu kamerového systému z výzvy 

MV SR pre rok 2019 pre prevenciu kriminality, pričom nám bola schválená suma 5000,-€. 

Jedná  sa umiestnenie  6  statických kamier zameraných na priechody pre  chodcov a ich 

okolia, a  a budú vymenené 2 otočné kamery v centre mesta.  

          

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Ku koncu roku  2019 sa naša činnosť zamerala najmä na 

odhaľovanie  páchateľov, ktorí vykladali resp. vyberali komunálny a stavebný odpad mimo 

zberných nádob. Týchto páchateľov sa  podarilo úspešne odhaľovať najmä sa za pomoci  

kamerového systému ako aj  získaných dôkazov pri prehliadke odpadu, 5 prípadov bolo 

postúpených priestupkovej komisii a ďalším  páchateľom boli uložené pokuty, tak ako je to 

uvedené v uvádzaných prípadoch.  

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Na tomto  úseku bolo v minulom roku odchytených celkovo 94 psov, 

čo je porovnávateľné z predchádzajúci rokmi. Situácia na tomto  úseku sa nemení a aj 

v tomto roku je možné počítať  s odchytom  takéhoto množstva psov.  

       Bol  postúpený prvý prípad  nezačipovaného psa, nakoľko majiteľka si odmietla túto 

povinnosť  splniť.  Vec bola  zaslaná podľa vecnej príslušnosti Regionálnej veterinárnej správe 

v Lučenci. 

 

f/  Úsek parkovania vozidiel:  Bolo vykonaná opätovná kontrola dlhodobo  parkujúcich 

motorových vozidiel na jednom mieste bez platnej technickej a emisnej kontroly, ako aj  

vozidiel dočasne  odhlásených, ktoré parkujú na verejných  parkoviskách resp.  uliciach  

v správe mesta. Celkovo  bolo zistených 8 vozidiel, toho času evidujeme 4, v minulom roku 3 

majitelia svoje vozidlá  odstránili. Okrem toho ešte jedno vozidlo parkuje na parkovisku SAD 

pri malej  železničnej stanici, čo je  tiež v štádiu riešenia. Všetci 4 majitelia  budú vyzvaný na 

odstránenie svojich  vozidiel v zmysle  VZN  o dlhodobom parkovaní na území mesta 

Fiľakovo. Okrem toho sa rieši  situácia   s vozidlami  taxi služby, čo bude  tiež  z našej strany  

následne  kontrolované, či  majú zaplatené  príslušné poplatky. Obdobne to bude aj s novými 

ročnými parkovacími kartami, ktoré  budeme  kontrolovať od mesiaca februára 2020. 
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2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie IV. štvrťroka 2019 - obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 

a) Porušenie Všeobecných záväzných nariadení mesta Fiľakovo: 
 

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

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta  

VZN3, § 3 ods. 8 ... uložiť odpad na iné miesto než na miesto určené obcou, vyberať a odnášať odpad 

zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob v rozpore so zákonom o odpadoch, 

♦ počet priestupkov: 17 z toho: 

napomenutím: 6 bloková pokuta: 6 / 85,- / uložením: 0 odložením: 0 

 odstúpením na MsÚ: 5  

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 a iné, 

♦ počet priestupkov: 7 z toho: 

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

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,  budiť 

verejné pohoršenie svojim správaním a vykonávaním telesnej potreby a pod...., 

♦ počet priestupkov: 23 z toho: 

napomenutím:  16 bloková pokuta: 2 /15,-€/           uložením: 0 odložením: 1 

nezaplatená BP: 4 /20,-€/  

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. 

♦ počet priestupkov: 57 z toho: 
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napomenutím: 26  bloková pokuta: 28 /150,-€/  uložením: 0      odložením: 0                         

v štádiu riešenia: 3   

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: 2 z toho: 

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

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: 6 z toho: 

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

nezaplatená BP: 2 /20,-€/      odstúpením na MsÚ a VS: 1       

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... 

♦ počet priestupkov: 6 z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 4  /40,-€/      odstúpením na MsÚ: 2       

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: 9 z toho: 
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napomenutím: 3 bloková pokuta: 2  /30,-€/  uložením: 0 odložením: 1 

v riešení :  1   odstúpením PZ SR: 2        

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov: 52 z toho: 

napomenutím: 20 bloková pokuta: 24 /230-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 7      nezaplatená BP: 1 /10,-€/       

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

♦ počet priestupkov: 11 z toho: 

napomenutím: 1 bloková pokuta: 3  /25,-€ /          uložením: 0 odložením: 0 

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

♦ počet priestupkov: 7 z toho: 

napomenutím: 3 bloková pokuta: 4  /30,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

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

♦ počet priestupkov: 8 z toho: 

napomenutím: 1 bloková pokuta: 7  / 50,-€ / 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 pre ZŤP..... 

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 2  /70,-€/ 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: 1 z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /20,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 12 
- telefonické oznámenie: 24 
- vlastnou činnosťou: 103 
- zistené MKS: 76 
- zistené fotopascou:  6 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                  Bc. Pavel Baláž 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


