
 

                      MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. p.: MP-4-2/2021-010                                                          Vo Fiľakove dňa   05.02.2021 
 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
IV.  štvrťroka  2020 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za IV. štvrťrok 2020    

          V  hodnotenom období IV. štvrťroka 2020 bolo celkovo evidovaných 174  udalostí, 

z  ktorých bolo 129 priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 45 porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 52 blokových pokút na celkovú 

sumu 485-€, pokarhaním bolo riešených 96 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 

IV./2020 174 129 45 46/380 83 23 
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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 

IV./2020 12 0 6/105.-€ 3 1 15 

 

 

Riešené prípady  v  4. štvrťroku  2020:  

 

• Dňa 17.10.2020 v čase o 17:50 hod. bolo oznámené Zoltánom A., bytom Fiľakovo, že pri 
jeho dome napadol pes rómskeho chlapca, pričom mu na ruke spôsobil zranenia a z toho 
dôvodu museli privolať aj RZP. Po príchode na miesto bolo zistené, že majiteľom psa je 
Csaba B., bytom Fiľakovo, a poškodeným je maloletý Attila R. Hliadkou bol privolaný aj 
veterinárny lekár MUDr. Páleník. Vo veci bolo vedené priestupkové objasňovanie, ktoré 
bolo uzavreté odstúpením časti spisu na priestupkovú komisiu MsÚ Fiľakovo za 
priestupok podľa § 7 ods. 1, písm. c, f) zákona č. 282/2002 o psoch a v ďalšej časti bol 
podaný podnet na Regionálnu veterinárnu správu v Lučenci z dôvodu, že útočiaci pes 
nebol začipovaný. 
 

• Dňa 23.10.2020 v čase o 19:40 hod. vlastnou činnosťou hliadky MsP Fiľakovo bol 
zistený priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 
30 ods. 1 písm. a) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustil Norbert V, 
bytom Čakanovce tým, že za predajňou S1 na ul. Biskupickej umožnil požitie alkoholu 
osobám mladším ako 18 rokov a to Adriánovi M, bytom Hajnáčka, Danielovi Č., bytom  
Fiľakovo a Tiborovi L., bytom Fiľakovo. Priestupcovi bola udelená bloková pokuta 20.-
€. Vzápätí za porušenie čl. 22 ods. 1 písm. a) VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 požívaním 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách boli jednotlivo sankcionovaní 
pokarhaním aj menované mladistvé osoby. 

 
• Dňa 26.10.2020 v čase o 17:12 hod. bola hliadka MsP privolaná členmi MOPS na ulicu 

Jána Bottu, kde mali deti podpáliť presnejšie nedefinovaný odpad. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že Jozef J., bytom Fiľakovo, spaľoval plastovú resp. gumenú izoláciu 
z medených káblov, čím vzniklo nadmerné zadymenie  
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v obytnej lokalite  mesta. Menovaný bol vyzvaný na okamžité uhasenie požiaru, ktorej 
výzve vyhovel. Vzápätí s ním bol vykonaný pohovor v prítomnosti zákonného zástupcu. 
Následným šetrením sa zistilo, že káble nepochádzali ani nesúviseli so žiadnou 
protiprávnou činnosťou. Vec bola uzavretá odložením, keďže priestupca v čase skutku 
ešte nedovŕšil 15 rok svojho veku a tým za priestupok nie je zodpovedný. 

 

• Dňa 04.11.2020 v čase o 17:30 hod. počas bežnej hliadkovej činnosti bolo na ul. 
Vajanského spozorované podozrivé zaparkované vozidlo Peugeot modrej farby, z ktorého 
chýbala pravá zadná pneumatika, ako aj EČV. Po prezretí kamerového záznamu bolo 
zistené, že predmetné vozidlo bolo v čase jeho zaparkovania (t. j: o 10:56 hod. toho dňa) 
na uvedenom mieste ešte opatrené s EČV, konkrétne s číslom PT 865 AH. Ďalej, že 
následne z neho vystúpili dve osoby, ktorých  totožnosť zo samotného kamerového 
záznamu sa zistiť nepodarilo. Lustráciou vozidla sa však zistilo, že jeho majiteľom je 
Adrián B., bytom Cinobaňa, a tiež, že vozidlo bolo dočasne vyradené z prevádzky od 
7.10.2020, pričom  jeho spôsobilosť na premávku na pozemných komunikáciách (platnosť 
technickej a emisnej kontroly) sa skončila v mesiaci január 2020. Boli tak vykonané 
ďalšie úkony smerujúce k odstráneniu tzv. starého vozidla, počas ktorého boli prevedené 
šetrenia k osobe vlastníka, zaslaná výzva na odstránenie „vraku“, ktorému po 
opakovaných upozorneniach napokon aj vyhovel, dňa 5.12.2020 vozidlo na vlastné 
náklady odstránil, preto bola vec uzavretá pokarhaním. 

 
• Dňa 28. 11. 2020 v čase o 19:20 hod. na základe telefonického oznámenia od členov 

MOPS vykonala hliadka MsP kontrolu verejného priestranstva pred zadným vchodom do 
činžiaka na ul. Biskupickú č.7, kde bola prichytená trojčlenná partia chlapcov, ktorá hrala 
karty o peniaze (vklad o výške 0,05.-€), pričom v zápale hry hlasno vykrikovala. Na 
mieste bola zistená totožnosť osôb, jednalo sa o  Roberta B., bytom Fiľakovo, Tibora L., 
bytom Fiľakovo a Dávida B., bytom Fiľakovo. Svojím konaním vzbudili verejné 
pohoršenie a tým naplnili znaky skutkovej podstaty priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. c) 
zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý im bola uložená bloková pokuta po 5.-€ na 
osobu a súbežne od nich bola odňatá vec (balík hracích kariet) súvisiaca so spáchaním 
protiprávneho konania. 

 
• Dňa 11. 12. 2020 v čase o 17:30 hod. na požiadanie štátnej polície bol vykonaný výjazd 

na záchyt páchateľa do obchodného domu Lidl na ul. Biskupickej, kde malo dôjsť ku 
krádeži tovaru. Na mieste bolo zistené, že hore uvedeného skutku sa dopustil  Patrik  P.,  
bytom Fiľakovo. Menovaný bol odovzdaný na OO PZ Fiľakovo k vykonaniu ďalších 
procesných úkonov. 

 
• Dňa 14. 12. 2020 bolo prijaté oznámenie od zamestnankyne VPS Fiľakovo o  krádeži  7 

ks kríkov  buksusov (krušpán), vysokých asi  40 cm z pred kostola, ktoré páchateľ podľa 
jej udania odcudzil počas víkendu predchádzajúceho zisteniu skutku. Kamerovým 
záznamom bolo zachytené, že tieto  dňa 12. 12. 2020 v čase o 13:10 hod. vytiahla zo zeme 
podozrivá osoba, v ktorej bol stotožnený občan známy pod prezývkou Čačo, ktorý bol 
následne  stotožnený riadnym menom ako Ladislav B.,  bytom Belina, t. č. sa prevažne 
zdržiava vo Fiľakove. Výsluch menovaného bol vykonaný, avšak objasňovanie priestupku 
ešte doposiaľ nebolo ukončené.    
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KOMENTÁR:  
 
a/ Úsek  verejného poriadku:  Pôsobenie hliadok MsP na danom úseku okrem preverovania 
a realizovania bežných, štandardných udalostí vo veľkom rozsahu bolo zamerané aj na kontrolu 
povinností osôb, prevádzok, predajní, ale aj kontroly na verejných priestranstvách so 
zameraním na dohľad nad dodržiavaním opatrení hlavného hygienika SR prijatých a 
zverejnených v jednotlivých Vyhláškach a Uzneseniach vlády SR v súvislosti so šírením 
ochorenia Covid 19. Z daných epidemiologických opatrení sa najčastejšie opakovalo porušenie 
spočívajúce v neprekrytí dýchacích ciest (rúško) a zákazu vychádzania sa, ktoré boli zväčša 
zistené samovoľným pozorovaním osôb počas bežnej hliadkovej činnosti. O význame 
dodržiavania daných opatrení boli občania náležite poučovaní. Policajti MsP sa aktívne 
spolupodieľali aj na organizovaných testovaniach obyvateľstva v meste Fiľakovo na predmetné 
ochorenie.    
       V niekoľkých prípadoch MsP riešila všedné skutky rušenia nočného kľudu, ale 
občanom bola nápomocná aj pri deliktoch rušenia pokojného spolunažívania napr.: hlasitou 
hudbou, pri ktorých zakaždým dosiahla nastoliť verejný poriadok. Zasahovala viackrát aj na 
podnet členov MOPS Fiľakovo napríklad aj voči neprispôsobivým občanom a bezdomovcom 
nášho mesta, ale aj ďalším osobám zväčša bez domova, ktoré naše mesto navštívili často aj zo 
vzdialenejších okresov Slovenska (napr. Veľké Kapušany). Poskytovala asistenciu odklonom 
dopravy pri rôznych prácach VPS, ale aj ďalších spoločností  najmä vykonávajúcich rôznu 
činnosť pre mesto Fiľakovo.   
 

b/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku sa vyskytli  krádeže, ktoré sa podarilo objasniť 
aj za pomoci kamerového systému. Naďalej prevažujú drobné krádeže tovaru v obchodných 
domoch. Často sa k ním páchatelia dopúšťajú aj opakovane (z hľadiska trestno-právneho 
zavinenia sa skúma obdobie spáchania skutku od predchádzajúceho činu v trvaní 12. mesiacov), 
čím v zmysle legislatívy nastáva povinnosť z úradnej moci skúmať prípadnú trestno-právnu 
zodpovednosť podozrivej osoby. Aj z uvedeného dôvodu, pri týchto deliktoch štátnej polície 
spravidla poskytujeme pomoc a spoluprácu spočívajúcu v prvotnom obmedzení osobnej 
slobody páchateľa a jeho následného odovzdania príslušnému orgánu trestného konania na OO 
PZ Fiľakovo väčšinou v prípadoch, keď ich hliadka pre výkon inej služobnej činnosti je práve 
zaneprázdnená.  
 
c/ Úsek kamerového systému:  Momentálne  nie  sú  vyhlásené žiadne  projekty na  
rozširovanie kamerového systému. Vyskytujúce sa bežné poruchy na nahrávacích zariadeniach 
a snímacích prístrojoch (kamerách) sa priebežne opravujú. Niektoré kamery ale bude možné 
opraviť až po zlepšení poveternostných podmienok, sú plánované na nasledujúce mesiace. 
 
 d/ Úsek odpadu:  V sledovanom období bolo zistených viac prípadov porušenia predpisov na 
úseku nakladania s odpadom. Opakovane na ul. Kalinčiakovej a Jána Bottu. Podozrivé osoby 
boli za zistené delikty neoprávneného nakladania s odpadom vzaté na zodpovednosť  
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v zmysle zákona. Osoba, ktorá nakladala so zeleným odpadom mimo zberného dňa bola najprv 
síce iba pokarhaná, keďže sa však totožného skutku dopustila aj v nasledujúcom období, 
vzápätí bolo voči nej zahájené priestupkové objasňovanie, ktoré sa ukončilo odovzdaním veci 
na prejednanie. V prípade druhom, vzhľadom na skutočnosť, že na podklade výzvy policajtov 
MsP obratom došlo k odprataniu odpadu, pričom bol vzatý ohľad aj na nízky vek pôvodcu 
odpadu bolo pristúpené k jeho pokarhaniu v prítomnosti zákonného zástupcu. V niekoľkých 
prípadoch boli upozornení aj občania, ktorí v nepravidelných intervaloch prehľadávajú 
kontajnery komunálneho odpadu umiestnené pred činžiakmi v husto obývaných častiach mesta, 
u ktorých už aj ohľadom na samotný motív a okolnosti spáchania činu, nižšiu mieru jeho 
závažnosti, ale najmä nepriaznivé sociálne pomery  osoby páchateľa skutku,  prípadný iný 
spôsob riešenia prípadu ani neprichádza v úvahu. 
 
e/ Úsek odchytu  psov:  V skúmanom období sa naďalej pokračovalo v úspešnej spolupráci 
s prevádzkovateľom miestneho Občianskeho združenia Šťastné labky Fiľakovo, do ktorého 
útulku bolo umiestnených 15 psov odchytených policajtmi MsP. V prípadoch, v ktorých došlo 
počas šetrení k identifikácii majiteľov psov, boli im tieto vrátené súbežne s uloženou sankciou 
z dôvodu, že nezabránili voľnému pohybu psa mimo priestorov na to určených.  
 
f/ Úsek parkovania vozidiel:  Ide o problematiku, do ktorej v našich podmienkach zaraďujeme 
nedovolené parkovania vozidiel na spoplatnených miestach bez zakúpenia parkovacej karty, či 
lístka, parkovania v úsekoch ciest, v ktorých je dopravnou značkou (zvislou alebo vodorovnou) 
státie alebo zastavenie zakázané, parkovania vozidiel Taxi služieb v rozpore s nariadením 
mesta, ale aj starých vozidiel tzv. vrakov zaberajúcich parkovné miesta spravidla pred obytnými 
domami. Tieto druhy porušení ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách, 
zákona o odpadoch a VZN mesta Fiľakovo tvoria najväčší podiel z nápadu všetkých 
priestupkov, preto sa žiada v krátkej dobe v danej oblasti prijať  systémové riešenie, zmenu.  

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za              
obdobie IV. štvrťroka 2020 - obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020 

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,-€/ 

 



 
- 6  - 

 

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              

 

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 
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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 

 

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 
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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 

§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 
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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 /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 

                                                                                                                    Mgr. Gabriel Benčik 

 

 


