
 

                      MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-113-10/2020-010                                                          Vo Fiľakove dňa   26.11.2020 
 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
III.  štvr ťroka  2020 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za III. štvrťrok 2020    

          V  hodnotenom období III. štvrťroka 2020 bolo celkovo evidovaných 194  prípadov z  

ktorých bolo 123 priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a  71 porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 72 blokových pokút na celkovú 

sumu 560,-€, napomenutím bolo riešených 102 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 88  prípadov.   Bolo odchytených celkovo 15  psov. 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

Počet 
porušení 
PZ a iné 

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 

III./2020 194 123 71 69/510,-€ 103 4 
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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 

III./2020 8 0 3/50,-€ 4 2 15 

 

 

Riešené prípady  v  3. štvrťroku  2020:  

 

• Dňa 1.7.2020 v čase 08,15 hod. na Trhovej ulici bol hliadkou MsP  zistený priestupok 
nepovolený predaj čerešní, ktorého sa dopustil občan Maďarska Endre János F., 
nar.1951, bytom Salgótarján,  ktorému bolo oznámené, že predaj  je  dovolený len 
v areály  mestskej tržnici aj to za splnenia zákonných podmienok na predaj, keďže  tieto  
nespĺňal, ďalší  predaj mu bol zakázaný, pričom bol riešený napomenutím.  
 

• Dňa 10.7.2020 v čase 13,00 hod. bolo hliadkou MsP zistené na Mocsáryho ulici 
nepovolené vyloženie stavebnej  sutiny pred kontajner na separovaný odpad, šetrením 
bolo zistené, že odpad vyložil neďaleko bývajúci  Tibor D., nar. 1977, bytom Fiľakovo,  
ktorý prerábal svoj byt a ktorý sa spoliehal na to, že odpad  bude  odvezený VPS-kou, 
bola mu uložená pokuta 10,-€,  okrem toho  mu bolo  prikázané, aby  odpad  odstránil, 
čo následne aj urobil,   
 

• Dňa 13.7.2020 z fotopasce   umiestnenej na Radničnej ulici bolo zistené, že najskôr  
v čase od  15,05 hod. bol vedľa cesty vyložený rôzny  objemný odpad najmä použité  
pneumatiky,  a následne   v ten istý deň v čase od 18,20 hod. bol vyložený  ďalší  
objemný odpad najmä v krabiciach,  z foto záberov boli opoznaní  priestupcovia a to  
Ladislav O., nar. 1980, bytom Fiľakovo, ktorý vyložil prvý odpad, a druhou páchateľkou 
bola zistená Sabina  R., nar. 1974, bytom Fiľakovo,  ktorá dala  vyložiť  druhú časť  
odpadu, pričom  poslala  odpad vyložiť svojimi deťmi, obaja priestupcovia boli,  po 
zadokumentovaní prípadov,  odstúpení na prejednanie  na Priestupkovú komisiu Mesta 
Fiľakovo, kde im boli uložené peňažné sankcie, 
 

• Na základe oznámenia na stránke City monitoru v mesiaci  júl 2020 bolo vykonané  
šetrenie na ul. Šávoľskej pri  pivničnom rade, kde sa mala nachádzať údajne ilegálna 
množiareň psov, ktoré  oznámenie sa však nie  celkom potvrdilo,  bolo zistené, že na 
dvore  rodinného  domu   majiteľa Vojtecha  R.,  nar. 1958,   sa  nachádzali  tri  šteňatá a  
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dva dospelé psy – psa a sučku, ktorá sa okotila a šteňatá  majiteľovi ostali, ktoré  chcel aj 
odovzdať do útulku ale nemal na to peniaze, keďže  mal oplotenie dvora poškodené, 
tieto psy  vybiehali na ulicu,  následne oplotenie opravil,  a po dohode z miestnym 
útulkom  boli  4 psy umiestnené v mesiaci  september 2020 do útulku, ktorý poplatok  za 
umiestnenie zaplatil  majiteľ psov, 

 

• Dňa 7.8.2020 v čase počas kontroly v mestskom parku bolo hliadkou MsP zistené 
požívanie  alkoholu, ktorého sa dopustil Márk  B., nar.2002,  bytom Fiľakovo,  ktorý 
navyše  umožnil  požívanie alkoholu aj  osobám  mladistvým, ktoré s ním  boli a ktorým 
sa dal aj napiť, za uvedené konanie  mu bola  uložená pokuta 10,-€,  

 

• Dňa 8.8.2020 v čase o 23,30 hod. po telefonickom  oznámení, že na ulici Obrancov 
mieru leží na zemi neznáma osoba, po príchode hliadky MsP  bola osoba zobudená, bolo 
zistené, že sa  jedná sa o podnapitého Ladislava V., nar. 1986, bytom Fiľakovo,  
ktorý začal nadávať hliadke, že  prečo  ho zobudili, zároveň rozhadzoval rukami, 
následne  bol poslaný domov, avšak cestou pri križovatke ulíc Biskupická – Obrancov 
mieru,  chcel vytrhnúť železnú tyč zo zeme, čo označuje zemný plyn, na zabránenie  
ďalšieho konania, nakoľko nereagoval na  výzvy  aby  upustil od konania,  boli proti  
nemu použité upozornenie  hliadky a to hmaty a chvaty sebeobrany, ku škode a ani 
k zraneniu nedošlo. 

 
• Dňa 18.8.2020 bola hliadkou MsP vykonávaná kontrola vozidlá Taxi služby, ktoré 

parkovali na spoplatnenom  parkovisku a nemali zaplatený ročný resp. polročný 
poplatok za     parkovanie, pričom tejto kontrole  boli zistené dve vozidlá, ktoré poplatok  
zaplatený nemali, pričom  jeden z nich  poplatok  zaplatil a druhý Pavol B., nar. 1995, 
bytom Fiľakovo, poplatok nezaplatil ani po opakovanej výzve, pričom jeho konanie  
bolo odstúpené  na Dopravný  inšpektorát PZ ako dopravný priestupok za nepovolené 
parkovanie na spoplatnenom parkovisku. 
  

• Dňa 12.9.2020 v čase o 01.00 hod. zistený priestupok na Mládežníckej ulici a to 
nedovolený ohňostroj, hliadkou MsP bolo zistené, že konanie sa dopustila Mária N., 
1990, bytom Fiľakovo,  kde sa konala  rodinná oslava, keďže na uvedené konanie 
nemala  povolenie, bola jej uložená pokuta 10,-€. 

 
• Na základe  oznámenia  z Farského úradu  vo Fiľakovo došlo v kostole  dňa 12.9.2020 

v nezistenom  čase ku krádeži svietnika, pričom  na základe kamerového záznamu  
z kamery pri kostole bolo zistené, že  uvedenú krádež spáchal Ladislav P., nar. 1991, 
bytom Fiľakovo,  ktorý v čase 18,33  hod. vošiel do kostola a po chvíli  z neho vyšiel 
s tým, že  pod  oblečením mal  niečo schované, ktoré zistenie  bolo následne  oznámené  
na štátnu políciu, kde  už vec  bola  oznámená a kde sa  ku spáchaniu skutku následne 
doznal,  

 

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek  verejného poriadku:  V tomto období  boli  zvoľnené opatrenia ohľadne  pandémie   

na  korona vírus na Covid 19, pričom v septembri  2020 boli zaznamenaná prvé  prípady aj  

v našom meste. Keďže  sa hneď vykonávalo dohľadávanie, tak sa  to v našom meste  

viditeľne  nešírilo. Najväčším problémom  bolo to  že  mesto, resp. mestská a ani štátna 

polícia nemala oznámenia, ktoré  osoby  majú byť v karanténe, keďže  platí ochrana 

osobných  údajov, čo je problém aj v terajšej dobe na celom Slovensku. Čo sa vedelo, tak len   
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na základe z vlastného zistenia. V tomto  smere sme  takto zabránili jednej nakazenej  

školáčke, aby  chodila  po meste, keď mala byť v tom čase v karanténe. Vec bola  riešená 

v spolupráci aj s komunitným pracovníkom Bc. Pavlom Botošom.  

      Opäť   bol v meste  problém  s bezdomovcom Vojtechom R., nar. 1958, ktorý sa po 30 

rokoch  sa vrátil do Fiľakova, pričom prišiel  z Nemecka, kde  dlhodobo žil. Keďže nemal kde 

bývať a nemal  ani žiadneho príbuzného, ktorý by ho prijal domov, tak  prespával na  ulici 

S čím boli najväčšie problémy, nakoľko  prespával, kde prišlo, raz to bola na  autobusovej zastávke, 

inokedy na  trávniku vedľa chodníka, proste kde  si to zmyslel. Popritom po sebe  nechával  

neporiadok, vrcholom bolo,  že svojimi exkrementami zašpinil autobusovú zastávku, ktorú potom 

museli čistiť po ňom VPS. Toho času sa už v meste nenachádza, údajne ho príbuzní zobrali do 

Wiedne. 

 

b/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku sa vyskytli  krádeže, ktoré sa podarilo objasniť 

aj za pomoci kamerového systému. Najväčší problém  je  z drobnými krádežami v obchodoch 

čo  rieši štátna  polícia, nakoľko mnohokrát sa jedná o opakované krádeže a kedy  sa jedná už 

o trestný čin.  

 

c/ Úsek kamerového systému:  Momentálne  nie  sú  vyhlásené žiadne  vyhlásené na  

rozširovanie kamerového systému. Vyskytli sa poruchy na nahrávacích zariadeniach, ale toho 

času sú už opravené.  Opätovne  bude potrebné  v jarných  mesiacoch naplánovať opravu 

niektorých kamier, nakoľko teraz už niektoré opravy vzhľadom na zimu, nie je možné  

vykonať. 

 

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

najväčší problém nám robia dve rodiny, ktoré pravidelne hodia  vyberať  odpad 

z kontajnerov, jedna rodina je z obce  Šíd, ktorá chodí cez sobotu a v nedeľu a druhá rodina  

chodí z Biskupíc, ktorá aj napriek opakovaným  upozorneniam, toto naďalej  robia aj pod 

hrozbou sankcie resp. uloženej sankcie. Vedia, že nemajú žiadny  príjem, že pokutu 

nezaplatia.  

 

e/ Úsek odchytu  psov:  V tomto  období bolo odchytených 15 psov, pričom sa podarilo aj  

niektorých majiteľov psov  vypátrať a tieto  psy im boli odovzdané, pričom  im  boli uložené 

sankcie za voľný pohyb psa.  

 

f/ Úsek parkovania vozidiel:  Na tomto úseku bola  za našej  strany  vykonaná kontrola  aut  

Taxi služby, nakoľko sa  objavili  nové vozidlá, ktoré  túto službu  prevádzkujú. Vyskytol sa 

jeden prípad, kedy  majiteľ  taxi vozidla si odmietol po opakovanom upozornení  zakúpiť  

parkovaciu  kartu, ktoré konanie bolo  odstúpené na ODI PZ. Do budúcna  bude  potrebné  na 

Biskupickej ulici oproti obchodu Lidl spoplatnené parkovanie, nakoľko ak  tam  budú  

pravidelne  parkovať  vozidlá taxi služby, tak si už v budúcom roku parkovaciu kartu nekúpia.  

 

 



 

- 5   - 

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za              

obdobie III. štvrťroka 2020 - obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020 

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, 

odhadzovania odpadkov, skladovanie materiálov, stavanie stánkov, prevážanie sypkých materiálov, 

konzumácie alkoholu na verejnom priestranstve a iné, 

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

v  riešení: 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:  22  z toho: 
napomenutím:  17    bloková pokuta:  1 /30,-€- nezaplatená/   uložením: 0      odložením:  4 

  

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:  30  z toho: 
napomenutím:  26       bloková pokuta:  3 /20,-€/      uložením: 0           odložením: 0 

odstúpené na ODI PZ:  1              
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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:  12  z toho: 
napomenutím:  6 bloková pokuta:  1 /10,-€/         odstúpené: 2     odložením:  2 

nezaplatená bloková pokuta:  1 /10,-€/    

 

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

 

VZN 4/2016 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o používaní pyrotechnických         

výrobkov  na území mesta  

VZN 9, čl. 1 ... Zakazuje sa používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1, P1 1 na celom území 

mesta Fiľakovo počas celého roka 

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

   

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:  9  z toho: 
napomenutím:  4 bloková pokuta:  4 /50,-€/ odstúpené:  1         odložením: 0 
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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:  5  z toho: 
pokarhaním:  5 bloková pokuta:  0   uložením: 0                  odložením: 0 

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 verejnému poriadku 

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

♦ počet priestupkov:  2  z toho: 
napomenutím:  2 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:  2  z toho: 
napomenutím: 0   bloková pokuta: 0            odstúpením PZ SR: 1               odložením: 1 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

♦ počet priestupkov:  20  z toho: 
napomenutím:  13     bloková pokuta:  7 /40-€/  uložením: 0 odložením: 0 

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

♦ počet priestupkov:  6  z toho: 
napomenutím:  5 bloková pokuta:  1 /5-€/  uložením: 0 odložením: 0 

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

♦ počet priestupkov:  54  z toho: 
napomenutím:  17 bloková pokuta:  34 /260,-€/     v štádiu riešenia:  1     odstúpené:  2 

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

♦ počet priestupkov:  1  z toho: 
napomenutím: 1  bloková pokuta: 0               uložením: 0         odložením: 0 
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§22 1/k ...zákaz vchádzania do priestoru V-13 /vodorovné dopravné  značenia/... 

♦ počet priestupkov: 7 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta:  4  /25-€/  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. § 25/1f... na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb 

♦ počet priestupkov:  4  z toho: 
napomenutím:  2  bloková pokuta: 2 /30,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

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

♦ počet priestupkov:  4  z toho: 
napomenutím:  1   bloková pokuta:  2 /15,-€ /        uložením: 0 odložením: 0  

odstúpené na ODI PZ:  1 

§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 /ZŤP/... 

♦ počet priestupkov:  3  z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 3 /50,-€/ 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: 3  z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 2 /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:  2  z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta:  2 /15,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

Spôsob zistenia priestupku: 

oznámené priestupky: 6 
- telefonické oznámenie: 24 
- vlastnou činnosťou: 96 
- zistené MKS: 88 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                 Bc. Pavel Baláž 



 

 


