
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

 

Č.p.: MP-81-10/2020-010                                                            Vo Fiľakove dňa   03.09.2020 
 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
II.  štvr ťroka  2020 

 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za II. štvrťrok 2020    

          V  hodnotenom období II. štvrťroka 2020 bolo celkovo evidovaných 264 prípadov z  

ktorých bolo 200 priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 64 porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 90   blokových pokút na celkovú 

sumu 1.785,-€,  napomenutím bolo riešených 138 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 84 prípadov.   Bolo odchytených celkovo 19  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 

II./2020 264 200 64 64/550,-€ 138 13 
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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 

II./2020 17 0 26/1235,-€ 3 0 19 

 

 

Riešené prípady  v  2. štvrťroku  2020:  

 

• Dňa 7.4.2020 bolo na stránke City monitoru mesta Fiľakovo podané oznámenie, kedy  dovtedy 
neznámy  vodič  vozidla zn. Škoda Fabia zelenej farby  vyložil na  ulici J. Kalinčiaka na zem vedľa 
kontajnerov na separovaný odpad 10 kusov  starých žalúzií, šetrením bolo zistené, že  
pôvodcom odpadu  bola Mária  R., nar. 1963, bytom Fiľakovo, ktorej  bola uložená pokuta 20,-€. 
    

• Dňa 9.4.2020 v čase o 09:35 hod. bolo prijaté oznámenie od  občanov, že na chodníku pred  
Poštou došlo dovtedy neznámy  muž  napadol okolo neho idúcu ženu, do ktorej strkal, na 
základe  uvedeného oznámenia hliadky  MsP pri Inkubátore   kontrolovala  podozrivého 
podnapitého muža, jednalo sa o Norberta M., nar. 1984, bytom Fiľakovo,  ktorý nevedel  uviesť, 
že prečo napadol  neznámu ženu, okrem toho, nemal  na tvári  ani rúško, ktoré bolo v tom čase 
bolo povinné nosenie, preto bol predvedený na OO-PZ Fiľakovo, medzitým z kamerového 
záznamu bolo zistené, že napadnutou  ženou bola Katarína M., bytom Fiľakovo, , ktorá 
páchateľa  osobne  nepoznala a nevedela uviesť prečo bola napadnutá, ku jej zraneniu nedošlo, 
následne  bola  podať oznámenie  na OO-PZ vo Fiľakova, kde  vec  prevzali  do ďalšieho šetrenia. 

 

• Dňa 10.4.2020 v čase 15,55 hod. prijaté telefonické oznámenie, že v cintoríne  pobehuje na 
voľno pes, hliadkou MsP bolo zistené, že  je bola  Viktória   D., nar. 1996, bytom Fiľakovo,  bola 
jej uložená pokuta 10,-€.  

 

• V priebehu mesiacov  apríla a mája 2020 boli hliadkami MsP kontrolovaní občania v meste 
Fiľakovo z dôvodu povinného nosenia  rúšok na verejnom priestranstve, pričom za  porušenie   
Zákona č.  42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a to  § 32 ods. 1  písm. a/ bolo celkovo 
riešených 89 priestupcov z  ktorých bolo 20 uložených pokút na celkovú sumu 1180,-€, 
napomenutím  bolo riešených 57 občanov a 12 priestupcov  boli maloleté osoby.  

  

• Dňa 11.6.2020 bolo prijaté  oznámenie od vedúcej predajne Kuchynka na Podhradskej ulici, 
že jej neznámy  páchateľ  odcudzil kvety, ktoré mala  v okne predajne ako výzdobu, na 
základe  kamerového záznamu bola hliadkou MsP ako páchateľka  zistená Helena  H., nar. 
1962, bytom Fiľakovo,  bola riešená pokutou 10,-€,  
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• Dňa 15.6.2020 v čase  09,15 hod.  bol Sládkovičovej  ulici hliadkou MsP kontrolovaný neznámy  
muž Ladislav  Š, nar. 1982, bytom Obec Kráľ, ktorý vyberal odpadky  z kontajnera, jednalo sa  
o bezdomovca, ktorý  sa v meste  zdržiaval  už druhý deň, bol značne špinavý, zarastený 
zapáchal, pričom spal na lavičke v parku, uviedol, že nemá peniaze na cestu domov, preto  mu 
bol zakúpený  cestovný lístok na vlak do Tornale, a bol poslaný domov, odvtedy sa v meste  už 
neobjavil,  jednalo sa o osobu, ktorá sa  pokúšala zostať v meste ako bezdomovec. 
 

• Dňa 18.6.2020 v čase 18,00  hod. došlo  na  Farskej lúke pred vchodom č. 50 k vyloženiu 
stavebného odpadu – bytové jadro na zem  vedľa  kontajnerov na komunálny odpad, 
kamerovým záznamom MsP bolo zistené, že odpad vyložil Attila T. nar. 1995, bytom Fiľakovo,  
ktorý  prerábal byt, bol vyzvaný na jeho odstránenie cez VPS, kde si objednal  odvoz za ktorý 
zaplatil, zároveň mu bola  uložená pokuta  10,-€. 

 

• Dňa 23.6.2020 V čase o 10,40 hod. na základe tel. oznámenia od miestnej občianskej hliadky 
MOPS bol vykonaná  zo strany  hliadky  MsP služobný zákrok proti občanovi Mikulášovi SZ., nar. 
1986, bytom Bulhary, ktorý predtým v podnapitom stave  sa správal agresívne  voči hliadke 
MOPS, keď  vo svojom agresívnom správaní pokračoval aj po príchode hliadky  MsP, boli voči 
nemu použité donucovacie prostriedky a to  hmaty a chvaty sebeobrany a putá, následne  bol 
predvedený na OO-PZ Fiľakovo, bola mu uložená pokuta  10,-€. 

 

• Dňa 25.6.2020 bolo prijaté oznámenie na MsP, ktoré podala  Mária K.,  bytom Fiľakovo, 
Daxnerova ulica,  že v nočnej dobe  jej bola odcudzená kuka  nádoba, ako aj susedke,  ktorú 
nádobu  vyložila na ulicu   deň predtým večer z dôvodu zberu,  po prezretí  kamerových 
záznamov bolo zistené, že  páchateľom boli dve  osoby, ktoré obidve  kuka nádoby  najskôr 
vysypali  a následne odniesli, na záznamoch boli páchatelia zistení a opoznaní a to Gabriel  B., 
nar. 1987, bytom Fiľakovo, a Patrik  R., nar. 2001,  bytom Fiľakovo, ktorí následne  nádoby 
odpredali známej osobe, keďže sa u páchateľov jednalo o opakovanú krádež, vec bola  podľa  
vecnej príslušnosti odstúpená na OO-PZ Fiľakovo pre podozrenie  zo spáchania trestného činu.  

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek  verejného poriadku:  Od polovice  marca 2020 bola činnosť  MsP značne  

ovplyvnená pandémiou koronavírusom Covid 19, pričom na základe  opatrení, ktoré boli 

postupne  po viacerých etapách vyhlasované krízovým štábom nášho štátu.  V prvom rade 

bolo zo strany hliadok potrebné kontrolovať dodržiavanie povinnosti nosenia rúšok všetkými  

obyvateľmi nášho mesta na verejnom priestranstve, tiež bola činnosť zameraná na kontrolu 

dodržania  zatvorenia   pohostinských a reštauračných zariadení. V mesiacoch apríl a máj boli 

vykonávané, spoločne s MOPS, služby na Pošte pri vchode, kedy boli vyplácané sociálne  

dávky, kde bola služba zameraná najmä na dodržiavanie  odstupov a nosenia  rúšok. 

V mesiaci apríl boli služby  zamerané aj na dodržiavanie  zákazu vychádzania a to počas 

veľkonočných sviatkov, čo  prebehlo bez problémov.  Najväčším problémom  bolo obdobie, 

kedy okrem upozornenia  na nenosenie  rúšok, sme  nemali oprávnenie  ukladať pokuty. Táto 

situácia  sa zmenila až po 8.4.2020, kedy už sme toto   oprávnenie mali, o  ukladať  pokuty. 

Situácia sa  zlepšila až po tomto  termíne, keď  toto oprávnenie sme  dostali. V priebehu 

mesiacov apríl a máj bolo  takto riešených 89 občanov z  ktorých bolo 20 uložených pokút na 

celkovú sumu 1180,-€,  napomenutím  bolo riešených 57 občanov a 12 priestupcov  boli 

maloleté osoby, ktorým sankcie  neboli uložené z dôvodu  nedostatku veku na ich 

postihnutie.  
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b/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku sa vyskytli  krádeže, avšak aj  tu mala vplyv 

pandémia, nakoľko mnoho   ľudí sa zdržiavalo doma a krádeží bolo menej. Celkovo bol  

v tomto období v meste menší pohyb ľudí, čo malo za následok, že  aj iná  protispoločenská  

činnosť  nebola v našom meste  páchaná, tak ako to bolo za normálneho fungovania. Jednalo 

sa najmä  o požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. Na druhej strane   

bol problém s mládežou, ktorá v tomto  období  nechodila do školy. Najväčší problém, bol 

najmä v okolí budovy MsKS tzv. klubu, kde dochádzalo zgrupovaniu skejtbordistov,  

cyklotrialistov ako  aj hráčov kariet, pričom dochádzalo jednak  znečisťovaniu okolia  

a voľných častí  budovy   z obidvoch strán  budovy. Okrem toho dochádzalo k poškodeniu 

schodišťa tým, že  cyklisti a skejtbordisti  prevádzali svoju činnosť. Z našej strany  boli 

vykonané opatrenia pravidelným  hliadkovaním na danom mieste, boli všetci  upozorňovaní 

a  bolo  im zakázané  vykonávanie  takejto činnosti pod hrozbou sankcie. Okrem toho boli 

miesta opáskované zákazom vstupu, čo bolo aj monitorované  fotopascami.   

 

c/ Úsek kamerového systému:  V tomto hodnotenom  období nám opätovne kamerové 

záznamy pomohli pri odhaľovaní  páchateľov,  jednak to bolo pri krádežiach, ako aj  pri  

ukladaní odpadu mimo zbernej nádoby tak,  ako to vyplýva aj z vyššie uvedených prípadov.  

 

d/ Úsek odpadu:  Opäť sa opakovane  vyskytli prípady  vyberania  odpadu  z kontajnerov, 

ktorého sa dopúšťajú okrem  občanov nášho mesta aj občania z okolitých  obcí, ktorí k nám 

chodia  aj v nočnej dobe.  

 

e/ Úsek odchytu  psov:  V tomto  období bolo odchytených 19 psov, pričom sa podarilo aj  

niektorých majiteľov psov  vypátrať a tieto  psy im boli odovzdané.  

 

f/ Úsek parkovania vozidiel:  Na úseku  trvale  parkujúcich motorových vozidiel na jednom 

mieste bez platnej technickej a emisnej kontroly naďalej pretrváva problém ich odstránením 

ich majiteľmi.  Takéto  vozidlá  máme na verejnom priestranstve toho času  3. Jedno vozidlo 

ja na Námestí slobody, druhé je na Farskej lúke a tretie na Daxnerovej ulici pri bytovke 

internátu. Všetci traja majitelia  boli vyzvaní na ich odstránenie, čo doteraz neurobili. 

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za              

obdobie II. štvrťroka 2020 - obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020 

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 

 VZN 10, č. 2, čl. 4 ... čistota chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – 

zákaz znečisťovania chodníkov, komunikácií, verejných priestranstiev, vynášania odpadu,  
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odhadzovania odpadkov, skladovanie materiálov, stavanie stánkov, prevážanie sypkých materiálov, 

konzumácie alkoholu na verejnom priestranstve a iné, 

♦ počet priestupkov: 26 z toho: 
napomenutím: 20 bloková pokuta: 2 / 15,-€ / uložením: 0 odložením: 1  

nezaplatená BP: 3 /25,-€/ 

VZN 10, č. 3, čl. 15 ... Automobilové vraky je zakázané umiestňovať, alebo ponechávať na 

komunikáciách, alebo iných verejných priestranstvách, 

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

VZN 10, č. 4, čl. 16 ...ochrana verejnej zelene – zákaz akokoľvek poškodzovať trávnaté plochy, 

dreviny, kvetinové záhony, znečisťovať zelené plochy odpadkami a inými nečistotami a iné..., 

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

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: 15 z toho: 
napomenutím: 11 bloková pokuta: 2 / 30,-€ / uložením: 0 odložením: 2 

  

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: 10 z toho: 
napomenutím: 5 bloková pokuta: 5 /25,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

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… 

♦ počet priestupkov: 9 z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta: 2 /30,-€/ uložením: 0 odložením: 0 
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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: 12 z toho: 
napomenutím: 6 bloková pokuta 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 3 /30,-€/   v štádiu riešenia: 2 

 

Zákon 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, §32/1a – neuposlúchne varovné signály, pokyny a 

výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov  štátnej  správy, iných  ústredných  štátnych 

orgánov, okresných  úradov, obcí, právnických  osôb  a  fyzických osôb, ktoré  vyhlasujú  a vydávajú  v 

súvislosti s  plnením úloh podľa  tohto zákona, 

♦ počet priestupkov: 89 z toho: 
pokarhaním: 57 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 12 

nezaplatená BP: 19 /1170,-€/ 

 

PZ – priestupky proti verejnému poriadku 

§47 /1b PZ ... priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 0  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: 5 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 /10-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/ odstúpením PZ SR: 1        
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PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov: 8 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 4  /40-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 1 

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

♦ počet priestupkov: 8 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 5 /50-€/  uložením: 0 odložením: 0 

odstúpením PZ SR: 1 v štádiu riešenia: 1 

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

♦ počet priestupkov: 60 z toho: 
napomenutím: 17 bloková pokuta: 36 /295,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 7  

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

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

§22 1/k ...zákaz vchádzania do priestoru V-13... 

♦ počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1  /5-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 1 

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

v štádiu riešenia: 2   

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

♦ počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0  

v štádiu riešenia: 1 
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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: 4 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 3 /25,-€/ 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: 1 bloková pokuta: 0 uložením: 0 odložením: 0 

 

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

 

TZ §156 – ublíženie na zdraví 

♦ počet priestupkov: 1 z toho: 
odstúpené PZ SR: 1 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 8 
- telefonické oznámenie: 20 
- vlastnou činnosťou: 149 
- zistené MKS: 84 

 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                 Bc. Pavel Baláž 

 

 

 

 

 


