
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-51-10/2020-010                                                            Vo Fiľakove dňa   04.06.2020 
 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
I.  štvrťroka  2020 

 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za I. štvrťrok 2020    

          V  hodnotenom období I. štvrťroka 2020 bolo celkovo evidovaných  161 prípadov z  

ktorých bolo 57 priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 102 porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených  67  blokových pokút na celkovú 

sumu 590,-€,  napomenutím bolo riešených 77 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 24 prípadov.   Bolo odchytených celkovo 20  psov. 

 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

Počet 
porušení 

PZ 

Počet  
porušení 

VZN 

Počet zaplatených 
pokút  na sumu 

Počet 
napome-   

nutí 

V štádiu 
riešenia 

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 

I./2020 161 57 102 60/530,-€ 77 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./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 

I./2020 5 0 5/60,-€ 3 1 20 

 

 

Riešené prípady  v  1. štvrťroku  2020:  

    

• Dňa 7.1.2020 v čase 15.10 hod. na Biskupickej ulici za bytovkou pri zadnom vchode č. 9 
boli hliadkou MsP kontrolované 3 osoby z dôvodu, že jedna  z osôb  podávala  druhej 
osobe  10,-€ a tá si od tejto  prevzala nejakú podozrivú drogovú látku, následne  boli 
všetky 3 osoby  zadržané na  mieste s tým, že jedna z nich sa pokúsila ujsť, na čo boli  
proti nej použité donucovacie prostriedky hmaty, chvaty a putá. Pri zákroku osoba 
nebola zranená. Po krátkom čase sa  na miesto dostavila, medzitým  telefonicky  
privolaná, hliadka OOPZ, ktorá vec prevzala na mieste. Bolo zistené, že sa jednalo  o  
osoby: 

1/ Justin  B, nar. 2002, bytom Fiľakovo,  – predajca  marihuany, mal u seba väčšie 

množstvo tejto látky,  osoba proti ktorej boli použité donucovacie prostriedky, 

2/ Daniel B., nar. 1987, bytom Rimavské Janovce  - kupujúci,  

3/ Adam  I., nar..1997, bytom Fiľakovo,  - sprostredkovateľ. 

     Okrem toho jeden  zo zadržaných Daniel B. bol v Okresnom pátraní v Rimavskej 

Sobote, pre ktorého si neskoršie  prišli policajti z Rimavskej Soboty, ktorý bol podozrivý 

aj  zo spáchania  iných trestných činov v uvedenom okrese.   

• Dňa 8.1.2020 bolo  prijaté oznámenie od  pracovníkov  VPS, že pri kontajneroch na 

komunálny odpad  na Farskej lúke pred vchodom č. 86  štyri  kusy auto sedadiel a rôzne  

umelohmotné  autodiely, teda sa jednalo o odpad, ktorý tam nepatrí, kamerovým 

záznamom bolo zistené, že  veci vyložil Zoltán H., nar. 1952, bytom Fiľakovo,  pričom  

k vyloženiu došlo  v čase od 09.17 do 09.29 hod., menovaný  bol riešený blokovou 

pokutou 10,-€,  

Dňa 22.1.2020 bolo hliadkou  MsP zistené poškodenie zberného kontajnera na šatstvo 

na Mládežníckej ulici, kde došlo k poškodeniu zámku,  za pomoci kamerových záznamov 

bol páchateľ opoznaný a následne  kontrolovaný a to Alexander G., nar. 1990, bytom 

Fiľakovo,  s  úmyslom   zobrať  z  kontajnera  šatstvo,  za  uvedené  konanie  bol   riešený  
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blokovou pokutou 10,-€, zároveň zakúpil nový zámok a umiestnil na kontajner. 

• Dňa 13.2.2020 v čase o 17,00 hod. na  Biskupickej ulici pri kruhovom objazde a pri 

autobusovej zastávke zistené,  že došlo k vyvaleniu smetných košov, následne  bol 

prezretý  kamerový záznam, kde bol  páchateľ opoznaný a následne kontrolovaný a to 

Ivan  B., nar.  1986, Fiľakovo, k svojmu činu sa priznal, vrátil sa na miesto, napravil koše 

a bola mu uložená pokuta  5,-€. 

• Dňa 18.2.2020 bolo telefonické oznámenie, že v okolí  predajne na Námestí slobody sa 

pohybuje podozrivý neznámy bezdomovec, ktorý bol zašpinený  a zarastený, následne 

bol hliadkou kontrolovaný a bolo zistené, že sa jedná o Ladislava Š., nar. 1982, bytom 

obec Kráľ, ktorý obťažoval predavačky v lekárni, bolo mu vysvetlené, že ak v meste 

nemá  pobyt, tu nemôže  žiť ako bezdomovec, pričom v meste  prespával 2 dni, bol 

poslaný na železničnú stanicu, kde si zakúpil  cestovný lístok na vlak do Rimavskej 

Soboty,  následne, pod dozorom hliadky, nastúpil na vlak  a z mesta odišiel. 

• Dňa 24.2.2020 v čase o 11,50 hod. bolo oznámené hliadkou MOPS, že pri stánku PNS 

na ul. Biskupickej sa maloletí rómovia snažili napadnúť Kolomana Baloga, nar. 1993,  

bytom Fiľakovo,  pričom mu pozerali vrecká, po príchode na miesto bolo zistené, že sa 

jednalo o dvoch súrodencov František O., nar. 2006 a Ladislav O., nar. 2005, bytom 

Fiľakovo,  pričom na mieste sa nachádzal len František, napadnutý Koloman Balog 

nechcel podávať oznámenie na uvedených bratov. Následne bol František O.  

odovzdaný otcovi, jedná sa o problémovú rodinu a opakované protiprávne konania, 

ktoré  postihovanie  doposiaľ nebolo možné, nakoľko sa jedná o maloletých páchateľov.  

• Dňa 28.2.2020 v čase o 14,46 hod. tel. oznámenie od OOPZ a žiadosť o spoluprácu, že 

nemajú voľnú hliadku a to vo veci, že niekto kradol v predajni  Lidl, po príchode na 

mieste sa nachádzal Michal CS., nar. 2003,  bytom Fiľakovo,  ktorý uviedol, že on 

nekradol ale opísal kamaráta ktorý krádež vykonal, hliadka podľa  popisu osobu  

vypátrala na  Železničnej ulici, jednalo sa  o Róberta B., nar. 2005 bytom  Fiľakovo, 

pričom bolo podozrenie, že do krádeže boli  zainteresovaní obidvaja sú, prípad bol 

následne  odovzdaný hliadke OO PZ, ktorá vec prevzala. 

• Dňa 10.3.2020 bolo prijaté telefonické oznámenie od riaditeľa VPS, že ku kontajnerom 

na komunálny  odpad na Farskej lúke pred vchodom 74 niekto vyniesol vedro s 

ľudskými výkalmi, hliadkou MsP bolo  zistené že  výkaly pochádzajú z  Puškinovej ulice , 

pričom výkaly vyniesol na detskom vozíku maloletý Roland B., nar. 2005, čo mu však 

prikázala jeho matka Mária D., nar. 1989, ktorej  konanie  bolo odstúpené priestupkovej 

komisii.  

• Dňa 20.3.2020 v čase  21,40 hod.  na ulici Rázusovej bolo hliadkou MsP zistené  

hádzanie zábavnej pyrotechniky bez  povolenia, ako páchatelia boli zistení Marek D., 

nar. 1987, bytom Kraľovany , a Peter Ď., nar. 1978, bytom Čakanovce, ktorí  oslavovali 

narodeniny, keďže  k použitiu pyrotechniky nemali  súhlas a o tento ani  nežiadali, 

obom bola   uložená pokuta po 30,-€, 
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• Dňa 26.3.2020 v čase 18.10 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od Tomáša H. z 

Fiľakova, že zazrel rómske deti, ktoré  z jeho pozemku na Trhovej ulici  kradnú železo, 

hliadkou MsP bolo zistené, že deti  vbehli ušli do dvora rodinného domu na Radničnej 

ulici, jednalo sa o  Kevina I., nar. 2010 a Jána O., nar. 2011, ktorí v uvedenom dome  

bývajú, s menovanými, ako aj s ich rodičmi bol vykonaný rázny pohovor a nakoľko sa 

jedná o maloleté osoby celá vec bola odložená. O celej veci bol vyrozumený komunitný  

sociálny pracovník p. Bc. P. Botoš, 

• Dňa 30.3.2020 v čase  10,03 hod. došlo k poškodeniu dopravnej značky B-1 na Trhovej 

ulici pričom k poškodeniu došlo nacúvaním motorovým vozidlom a následným ohnutím 

značky, vodič  však udalosť  nikomu neoznámil a z miesta  nehody ušiel, kamerovým 

záznamom bol vodič  zistený, následne bol hliadkou MsP vypátraný, jednalo sa 

o Dezidera  B., nar. 1959, bytom Fiľakovo,  vec bola podľa vecnej príslušnosti odovzdaná 

štátnej polícii.  

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek  verejného poriadku:  Činnosť  na tomto úseku bola ovplyvnená od polovice  marca 

2020 pandémiou koronavírusom, ktoré opatrenia vyhlásené štátom zasiahli aj naše  mesto. 

Teda aj naša činnosť  bola   v plnej miere zameraná na  kontrolu týchto opatrení. V prvom 

rade bolo  potrebné kontrolovať dodržiavanie povinnosti nosenia rúšok všetkými  obyvateľmi 

nášho mesta, Ďalej to bolo kontrolovanie zákazu  zdržiavania sa na  verejnosti v skupinách,  

na kontrolu dodržania  zatvorenia   pohostinských a reštauračných zariadení ako aj barov 

a fitnescentier. Spočiatku boli problémy s niektorými majiteľmi pohostinskými  zariadeniami 

ale keď sa  im to vysvetlilo, pochopili o akú vážnu situáciu  išlo. Okrem toho sme v pracovné 

dni od  18.3.2020 do 27.3.2020 vykonávali spoločne s MOPS službu na Pošte pri vchode, kedy 

boli vyplácané sociálne  dávky. Aj tu bola služba zameraná na dodržiavanie  odstupov 

a nosenia  rúšok. Čo sa týka dodržiavania týchto nariadení najväčší problém bol s niektorými 

rómskymi spoluobčanmi tak dospelými ako aj  maloletými deťmi, ktorí nariadenia ignorovali. 

Bolo  len šťastím, že  táto pandémia naše mesto  obišla.  Mnoho  týchto občanov a detí boli 

opakovane  upozorňovaní za nenosenie rúšok a tiež  hranie sa detí na jednej kope a to najmä 

na ulici J. Bottu a Podhradskej ulici. Najväčší problém bol to, že  mestská a ani štátna polícia 

nemala  do 8.4.2020  oprávnenie  ukladať  pokuty. Situácia sa  zlepšila až po tomto  termíne, 

keď  toto oprávnenie sme  dostali a kedy  sme  aj  ukladali pokuty.    

 

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

jednalo sa drobné krádeže páchané rómskou mládežou resp. maloletými deťmi, čo je 

dlhodobý fenomén nášho mesta.  Mnohokrát sa jedná o opakované krádeže tých istých 

páchateľov, následkom čoho sú už trestne stíhaní a odsúdení či už  podmienečným trestom 

alebo nepodmienečným trestom.  

c/ Úsek kamerového systému:  V mesiaci marec tohto roka sa  úspešne realizoval  projekt 

z Výzvy Rady vlády SR  pre prevenciu kriminality pre rok 2019 na  umiestnenie 6 nových 

statických  kamier  a  výmenu  dvoch  otočných kamier.  Na projekt bola  poskytnutá finančná  
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dotácia 80 % so spoluúčasťou mesta vo výške 20 %.  Nové statické kamery sú zamerané na 

monitorovanie  priechodu  pre chodcov a ich okolia a to na križovatke  ulíc Radničná 

a Hlavná, kde sú dva priechody, na križovatke troch ulíc Hlavná, Moyzesova a Družstevná, 

kde  boli umiestnené dve kamery,  jedna  kamera na križovatke ulíc Jilemnického a Hlavná, 

jedna  kamera na križovatke ulíc  Biskupická a Kalajová a jedna  kamera  pri  priechode   pred 

poštou na Biskupickej ulice. Jedna  otočná kamera  bola  vymenená na križovatke ulíc  Trhová 

a Hlavná a druhá na inkubátore, ktorá sníma  ulicu Biskupickú a Námestie slobody. Jednalo 

sa  o výmenu najstarších  analógových kamier za digitálne, ktoré sú   v oveľa  vyššej  kvalite 

než  boli predtým. K uvedeným kamerám bolo  zakúpené aj ovládacie zariadenie na  

približovanie sledovaného priestoru. Celkovo v meste  je toho času rozmiestnených už 10 

otočných a 35 statických kamier, ktoré vo významnej  miere preventívne pôsobia na 

miestach, kde  sú  už umiestnené.           

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Opakovane  sa  vyskytli prípady  vyberania  odpadu  

z kontajnerov, taktiež aj ukladanie  odpadu  ku kontajnerom, ktorý odpad tam nepatrí resp. 

nedochádza  k jeho triedeniu. Toto je dlhodobý problém nášho mesta, že  niektorí občania 

odpad netriedia hoci  sú k tomu vyzývaní, najväčší problém je s plastovými fľašami, ktoré  

dávajú  do kontajnerov  na  komunálny odpad a keď ho už dávajú do kontajnera  na plasty, 

tak tieto fľaše  nepučia a tým pádom sa tieto  kontajnery  ihneď  naplnia. Pučením  

plastových  fliaš by do týchto  kontajnerov vošlo 3 až 4 krát viac.  

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Na tomto  úseku bol aj v tomto štvrťroku vykonávaný  odchyt  tak 

ako to bolo  aj v predchádzajúcich obdobiach, bolo odchytených 20 psov a nie je ani 

predpoklad, že by sa tento stav  v budúcnosti  znižoval.  

 

f/ Úsek parkovania vozidiel:  Na úseku  trvale  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, boli 4 majitelia písomne  

vyzvaní  na ich odstránenie  resp. riešenie  tohto problému. Jedna  majiteľka  vozidlo z ulice, 

kde  býva, odstránila, dvaja  majitelia doteraz odstránenie neurobili a jeden majiteľ dočasne  

odhláseného vozidla  platí poplatok za užívanie VP. Okrem toho  jedno vozidlo parkuje na 

parkovisku SAD pri malej  železničnej stanici, majiteľ  v uvedenom  vozidle prespáva, bol 

vyzvaný  na  odstránenie  vozidla, čo doteraz neurobil.  

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie I. štvrťroka 2020 - obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2020 

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 
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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:  7  z toho: 

napomenutím: 5 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 0  

v štádiu riešenia: 2 

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:  29  z toho: 

napomenutím: 23 bloková pokuta: 2 / 15,-€ / uložením: 0 odložením: 3 

nezaplatená BP: 1 /5,-€/  

 

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:  56  z toho: 

napomenutím: 25 bloková pokuta: 28 /165,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2  nezaplatená BP: 1 /5,-€/ 

VZN 8, §3 ... trvalé státie vozidla, bez platných dokladov o emisnej a technickej kontrole na 

vyznačenom parkovacom mieste, sa bude považovať ako užívanie vyhradeného parkovacieho miesta 

a držiteľovi takéhoto vozidla bude vypočítaný poplatok podľa § 5 tohto VZN, pričom za rozhodujúci 

deň na určenie povinnosti úhrady poplatku sa bude považovať posledný deň lehoty, určený v 

písomnom upozornení mesta na odstránenie vozidla, ktoré bude zaslané držiteľovi vozidla ihneď po 

zistení neplatnosti vyššie uvedených dokladov. 

♦ Písomné upozornenie na odstránenie vozidla:  4  
 

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

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta   

VZN 3, §3 ...priestupku sa dopustí ten kto uloží alebo ponechá komunálny odpad na inom mieste ako 

na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN, vyberá a odnáša odpad zo zberných 

nádob a zo stanovíšť zberných nádob a iné… 
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♦ počet priestupkov:  10  z toho: 

napomenutím:  6 bloková pokuta:  1 /10,-€/ uložením: 0 odložením:  0 

odstúpením na MÚ:  1             v štádiu riešenia:  1  nezaplatená BP:  1 /30,-€/ 

   

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

      priestupkoch: 

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:  5 z toho: 

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

nezaplatená BP:  2 /20,-€/   

 

Zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §7 
– zákaz fajčenia na určených miestach, 

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 

pokarhaním:2 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

 

PZ – priestupky proti verejnému poriadku 

§47 /1ch PZ ... použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo návodom na ich používanie 

♦ počet priestupkov:  2 z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 2 /60-€/ 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:  4 z toho: 

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

odstúpením PZ SR: 2        
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PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov: 9 z toho: 

napomenutím: 4 bloková pokuta: 5  /40-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 

§22 1/k ...zákaz vjazdu všetkých vozidiel v jednom smere B-2... 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 

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

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

♦ počet priestupkov: 14 z toho: 

napomenutím: 3 bloková pokuta: 11 /100,-€/ uložením: 0 odložením: 0  

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

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 

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

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1c... na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na 

priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi, 

♦ počet priestupkov:  1 z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 10,-€ / 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:  4 z toho: 

napomenutím: 4 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

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

♦ počet priestupkov:  3 z toho: 

napomenutím: 1 bloková pokuta: 2 / 20,-€ / 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:  2 z toho: 

napomenutím: 0 bloková pokuta: 2 /50,-€/ 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  
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§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1s... nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej 

zeleni... 

♦ počet priestupkov: 3 z toho: 

napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 /5,-€/ 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 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

c)  Porušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 300/2005 Zb-Trestný zákon: 

 

TZ §174 – šírenie toxikománie 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 

odstúpené PZ SR: 1 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 5 
- telefonické oznámenie: 19 
- vlastnou činnosťou: 113 
- zistené MKS: 24 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                 Bc. Pavel Baláž 

 

 

 

 

 

 

 


