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Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  
I.  štvrťroka  2021 

 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za I. štvrťrok 2021    

          V  hodnotenom období bolo v stave MsP zaradených celkom  8 policajtov. Z toho 1 
policajt počas celého obdobia na dlhodobej materskej dovolenke, 1 policajt v pracovnom 
pomere iba do 11.2.2021 a 1 policajt (náčelník) v pracovnom pomere od 1.2.2021. Ďalej, 
z dôvodu ochorenia na Covid 19 v sledovanom období až v 2 prípadoch došlo k hromadnému 
prerušeniu služobných činností u policajtov MsP, ktorí tak pre pracovnú neschopnosť, prípadne 
tzv. karanténnu PN vymeškali spolu celkom 109 pracovných dní.  
     

V priebehu I. štvrťroka 2021 bolo celkovo evidovaných 68 priestupkov, z  ktorých bolo 
36 podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch  a  2 porušenia všeobecne záväzných 
nariadení mesta Fiľakovo. Za tieto delikty bolo uložených 13 blokových pokút na celkovú sumu 
140-€, napomenutím bolo riešených 14 priestupcov. Monitorovacím kamerovým systémom 
bolo zistených 24  prípadov.  Bolo odchytených celkovo 13  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./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 

I./2021 68 36 2 13/140. ,-€ 19 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./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 

I./2021 2 0 0/0.-€ 0 13 13 

 

Riešené prípady  v  1. štvrťroku  2021:  
 
• Bezdomovec, dňa 1.2.2021, v čase o 12:05 hod. na základe oznámenia členov MOPS sa 

dostavila hliadka MsP na Biskupickú ulicu k OD Billa, kde sa mal nachádzať bezdomovec 
z okolia Dunajskej Stredy. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o Tibora K, bytom 
Dolný Štál, okr. Dunajská Streda. Počas rozhovoru menovaný uviedol, že bol občiankou 
mesta oklamaný a okradnutý o peniaze a o mobilný telefón. Vzhľadom na túto skutočnosť 
mu bolo odporučené túto vec oficiálne oznámiť. Vzápätí boli občanovi s cieľom ozrejmenia 
skutku položené základné kriminalistické otázky, na ktoré však podal protichodné odpovede, 
ktoré sa vzájomne vylučovali, teda bola prijatá úvaha, že občanova verzia nie je vierohodná. 
Možno aj z toho dôvodu odmietol akékoľvek oznámenie podať. Následne mu bola navrhnutá 
finančná pomoc na zakúpenie cestovného lístka, ktorú pomoc s radosťou prijal a v čase 
o 13.10 hod. vlakom odcestoval z nášho mesta. 

• Ochrana nefajčiarov, dňa 3.2.2021v čase o 10:10 hod. Na ul. Biskupickej zistený 
priestupok na úseku ochrany nefajčiarov podľa § 7 ods. 1) zákona č. 377/2004 Z. z., ktorého 
sa dopustil Roland B. z Fiľakova tým, že fajčil na autobusovej zastávke. Jeho priestupok bol 
riešený blokovou pokutou vo výške 10,-€. 

• Túlavé psy, dňa 4.2.2021 v čase o 11:52 hod. bol prijatý podnet od p. Vargovej o tom, že 
na ul. Jánošíkovej pobehoval opätovne pes: vlčiak čiernohnedej farby. Jednalo sa o psa, o 
ktorého odchyt MsP sa snažila už dlhšiu dobu. P. Vargová bola vyrozumená o tom, že sa 
daným problémom zaoberáme už dlhší čas. Bolo jej vysvetlené, že uvedeného psa bude 
nutné odchytiť za pomoci p. Jagošovej, nakoľko sa nám nepodarilo k nemu priblížiť 
z dôvodu plachosti. Vec bola oznámená slečne Jagošovej, ktorá za účelom odchytu dňa 
5.2.2021 nastražila na uvedenej ulici na daného psa klietku na odchyt. 

• Úsek kontroly nariadenia vlády, dňa 19.2.2021 o 13:25 hod. – počas kontroly zameranej 
na nosenie rúšok boli upozornení občania, nakoľko nemali vôbec resp. riadne nasadené 
rúška. Bolo im vysvetlené, že rúškom si chránia seba, ale aj ostatných. Osobám, ktoré vôbec 
nemali rúška: Viktória H., Alexander H.,  Attila I., a súrodenci Barnabáš a Virgínia B. všetci 
bytom Fiľakovo, boli hliadkou poskytnuté textilné rúška obdŕžané zo zásob MsÚ. 

• Podozrenie z priestupku na úseku nariadenia vlády, dňa 23.2.2021 v čase o 09:50 hod. 
– Na základe anonymného oznámenia na ÚVZ Lučenec bola spoločne s členmi MOPS 
preverená prevádzka Minit na ul. Biskupickej. V čase vykonaného šetrenia hliadky na mieste 
sa nenachádzali žiadne osoby, ktoré by konzumovali akékoľvek pokrmy prípadne  
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nápoje. Obsluha prevádzky bola zabezpečená cez výdajné okienko na podanie tovaru. Bol 
vykonaný pohovor s obsluhou Šimonovou M., bytom Fiľakovo, aby upozorňovala 
kupujúcich na dodržanie Vyhlášky ÚVZ č. 13/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, konkrétne zákazu konzumovať 
pokrmy a nápoje i v blízkosti prevádzok. 

• Úsek kontroly nariadení vlády, dňa 1.3.2021 v čase o 15:40 hod. - Na Nám. Slobody 
spozorovaná skupina bikerov, ktorá už aj v minulosti bola upozornená  na dodržiavanie 
nariadení vlády. Jednalo sa o Viktora E., bytom Veľké Dravce, Ladislava H., Kristiána T. 
a o Marka B. všetci bytom Fiľakovo. Menovaným už viackrát bolo vysvetlené, že je zákaz 
vychádzania a zhromažďovania sa. Mark B. nemal nasadené ani rúško, preto mu bola za 
neprekrytie horných dýchacích ciest uložená bloková pokuta 20,- €, ktorú zaplatil na mieste. 

• Žiadosť o spoluprácu, dňa 2.3.2021 o 17:10 hod. – žiadosť OO PZ Fiľakovo o nájdení 
osôb alebo modrého vozidla neznámej značky cez kamerový systém   v súvislosti so stratou 
peňaženky pri BILLE, ktorú páchatelia prostredníctvom v nej sa nachádzajúcej 
bankomatovej karty hneď aj zneužili tak, že s ňou platili v Tescu, Bille a ešte aj natankovali 
na čerpacej stanici Eral. Páchatelia vo veku cca. 25 rokov o 16.10 hod. platili s kartou 
v Tescu a sadli si do modrého auta. Vozidlo bolo /nájdené/ nasnímané s kamerou mesta pri 
štadióne na ul. Biskupickej, kde bolo zistené, že sa jedná o vozidlo značky Seat Toledo 
modrej farby s ev. č. LC 857DL. Hliadka OO PZ poďakovala, páchateľov vypátrala.  

• Majetkový priestupok, dňa 10.3.2021 o 09:30 hod. - oznámil na MsP p. Štefan K., bytom 
Fiľakovo, že od 19:30 h dňa 9.3.2021 do 05:30 h dňa 10.3.2021 mu neznámy páchateľ 
z dvora činžiaka, kde býva ukradol 120 litrovú, hnedú, platovú nádobu na smeti, čím mu 
spôsobil škodu krádežou vo  výške okolo 30.-€. Na mieste činu bola vykonaná obhliadka 
miesta priestupku, fotodokumentácia, zhotovený náčrtok a prijaté oznámenie od občana. Vo 
veci je vedené priestupkové konanie proti neznámemu páchateľovi.   

• Podozrenie z priestupku na úseku verejného poriadku, dňa 15.3.,2021 v čase o 14,22 
hod. na podklade tel. oznámenia od p. Fehéra o tom, že Mikuláš Sz. hlasitým krikom sa 
správa neslušne na ul. Biskupickej, kde tiež mal obmedzovať aj premávku na štátnej ceste, 
bol podozrivý hliadkou vyhľadávaný v meste až napokon nájdený na ul. Hlavnej pred 
drogériou 101, kde na mieste bolo zistené, že menovaný javí známky požitia alkoholických 
látok a keďže sa dalo predpokladať, že vo svojom konaní – v nevhodnom správaní sa - aj 
napriek výzvy hliadky by ďalej pokračoval bol vyzvaný, aby opustil mesto Fiľakovo, čo 
okamžite učinil (Šávoľ). Hliadke udal, že zapíjal žiaľ po nebohom členovi rodiny. Keďže 
zjavné protiprávne konanie (útok slovný, či fyzický voči konkrétnej osobe, prípadne 
spôsobenie akejkoľvek škody) zistené nebolo vo veci nebol dôvod na vedenie ďalšieho 
konania. 

• Podozrenie z priestupku na viacerých úsekoch, dňa 16.3.2021 v čase o 09:27 hod. – 
osobne sa dostavila na útvar MsP  p. Eva J., bytom Fiľakovo, ktorá udala, že  na ulici pred 
jej rodinným domom sa v poobedňajších hodinách zvykli hrávať deti s loptou, pričom 
súbežne až v trvaní niekoľkých hodín hlasno komunikujú (neustály krik), čím ako jej, tak aj 
ostatným susedom dlhé roky rušia pokojné spolunažívanie. Na základe podnetu bola na 
danej ulici vykonaná opakovaná kontrola. Počas prvotných, vykonaných v skorých 
poobedných hodinách nebola prítomná na mieste žiadna skupinka. Neskôr, v čase o 14:40 h 
na danej ulici (vo vzdialenosti cca 10 m od domu sťažovateľky) pristihnutá skupina 
maloletých rómskych detí hrajúcich futbal. Bol nadviazaný rozhovor s deťmi a ich rodičmi. 
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Boli náležite uzrozumení o zákaze vychádzania, zhromažďovania sa, ďalej o rušení 
pokojného spolunažívania, ale tiež upozornení na to, že vozovka je určená predovšetkým na 
cestnú premávku. Počas riešenia udalosti hliadku oslovila ďalšia suseda, ktorá sa tiež 
posťažovala na denno-denne sa opakujúci hluk a vzápätí sa poďakovala o nastolenie 
poriadku. Podobne ako oznamovateľka bola uzrozumená o potrebe nahlasovania týchto 
udalostí na MsP. Od uvedeného dňa sú vykonávané námatkové kontroly na uvedenej ulici 
za účelom overenia stavu, pričom až doposiaľ nebolo zistené žiadne porušenie. 

• Úsek prevencie dňa 19.3.2021 v čase o 09:20 hod.- Na ul. Biskupickej spozorovaný Jozef 
F. Menovaný nemal platný certifikát o testovaní, preto bol hliadkou odprevadený 
k odberovému miestu MOM na Koháryho námestí, kde mu bol vykonaný odber 
s negatívnym výsledkom. 

• Porušenie nariadenia Vlády SR, dňa 19.3.2021 o 14.20 hod. - na parkovisku pri MsKS na 
ul. Mládežníckej bola hliadkou spozorovaná skupinu „bikerov“, ktorá porušovala zákaz 
vychádzania. Jednalo sa o osoby Viktor E., Márk B. a Kamila B. Menované osoby 
v minulosti už viackrát boli upozornené na dodržiavanie nariadenia, ktoré však nepriniesli 
účinok. Z uvedeného dôvodu boli Viktor E. a Mark B. riešený v blokovom konaní. Kamila 
B., nakoľko nedovŕšila 15 rok svojho veku bola riešená oznámením priestupku na Okresný 
úrad, odbor krízového riadenia do Lučenca a ÚPSVaR Fiľakovo. 

• Občianske spolunažívanie, použitie donucovacích prostriedkov, predvedenie, dňa 
25.3.2021 o 16:56 hod. – Na základe tel. oznámenia od členov MOPS vykonala hliadka MsP 
šetrenie vo veci bitky, na ul. Biskupickej pri nákupnom centre Billa. Po príchode na miesto 
neboli nájdené žiadne bijúce sa osoby. Vzápätí však dvaja rómovia uviedli hliadke, že 
bezdôvodne na nich začal vulgárne nadávať Mikuláš Sz., bytom Fiľakovo. Počas rozhovoru 
ten mimo zorného poľa zakročujúcich dobehol na miesto a kopol jedného z oznamovateľov, 
ktorý bol neskôr stotožnený ako Tibor B., bytom Šíd. Nakoľko Mukiláš Sz. sa správal 
agresívne, pokračoval v útoku na Tibora B. boli voči nemu použité donucovacie prostriedky 
a to hmaty a chvaty a následne založené služobné putá na zabránenie ďalšieho útoku. 
Mikuláš Sz. počas zákroku nebol zranený a lekárske vyšetrenie odmietol. Menovaný bol 
predvedený z dôvodu zistenia jeho totožnosti. Prepustený bol 25.3.2021 v čase o 17,30 hod.  
Vo veci je vedené priestupkové konanie pod číslom Č. j: MP-P- 55/21-070. 

• Odchyt psov, dňa 26.3.2021 od 11.00 hod. – do 13.30 hod. bol vykonaný odchyt psov 
spoločne s p. Jagošovou z OZ Šťastné labky. Odchytu došlo na podklade sťažností 
o útočiacich psov od majiteľov záhradiek v lokalite na ulici Teheľnej /Szentfala/, v chatovej 
oblasti, kde celkom z 5 psov majiteľky Jolany K. boli odchytené 4 psy, ktoré boli následne 
prevezené a umiestené do útulku. 

• Porušenie nariadení vlády, dňa 29.3.2021 v čase o 18:15 hod. - Počas kontroly okolia 
nákupného centra S1, za budovou na asfaltovej ploche spozorovaná skupina „bikerov“, ktorá 
po zahliadnutí hliadky z miesta ušla až na Jaroslava K. a Alexandri M. Menovaní boli 
poučení o ich protiprávnom konaní a nedodržiavaní nariadení ÚVZ SR. Nakoľko menovaní 
prvýkrát boli pristihnutí ich priestupky boli riešené s napomenutím. Evidované pod č. Č. j. 
MP-P-59/21 a MP-P-60/21 
Počas kontroly na Farskej lúke, pred vchodom č. 66, bola spozorovaná skupina detí, ktorá 
v minulosti bola napomínaná už niekoľkokrát. Nakoľko opäť nedodržiavali nariadenie ÚVZ 
SR, tým že porušili zákaz vychádzania a zhromažďovania sa, boli osoby: Brenda L., bytom 
Fiľakovo riešená uložením blokovej pokuty 10,-€ (č. MP-P- 61/2021) a maloletí:  Viktória 
K., 
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(MP-P- 62/21), Dominika I., (MP-P- 63/21), Kevin L., (MP-P- 64/21), Jozef B., (MP-P- 
65/21) a Nikoleta E., všetci bytom Fiľakovo (MP-P- 66/21) budú oznámení na OÚ OKR 
Lučenec a na ÚPSVaR vo Fiľakove.  

• Priestupok na úseku nakladania s odpadom, dňa 30. 3. 2021 - Na križovatke ul. 
Moyzesovej a Kalinčiakovej zaznamenané opakované nedovolené uloženie komunálneho 
odpadu. Na  základe monitorovacieho kamerového systému  stotožnený páchateľ priestupku 
a to Ľudovít H., bytom Fiľakovo. Menovanému bolo oznámené, že sa dopustil priestupku 
podľa § 46 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch a to porušením čl. 4 ods. 9, písm. b) VZN 
mesta Fiľakovo č. 10/2011. Vo veci je vedené priestupkové konanie. 
 
 

KOMENTÁR:  
 
a/ Úsek  verejného poriadku:  Pôsobenie hliadok MsP ako v predchádzajúcom, tak aj 
v období I. štvrťroka 2021 spočívala prevažne v dohľade nad dodržiavaním práve aktuálnych 
opatrení hlavného hygienika SR prijatých a zverejnených v Uzneseniach a Vyhláškach vlády 
SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19. Porušenia sa zisťovali samovoľným 
pozorovaním osôb počas bežnej hliadkovej činnosti, vizuálnym pozorovaním záberov 
monitorovacieho kamerového systému, ale tiež aj na základe podnetu od sťažujúcich sa 
občanov. Jednotlivé delikty boli štandardne riešené upozornením, prípadne napomenutím 
delikventov, pričom k ich sankcionovaniu alebo oznamovaniu na príslušný orgán štátnej správy 
sa pristúpilo iba pri opakujúcich sa porušení osôb, u ktorých predošlé dohovárania zjavne 
nepriniesli účinok. S cieľom zlepšiť stav na úseku prekrytia horných dýchacích ciest boli 
v priebehu výkonu služieb (podľa potrieb) najmä občanom zo sociálne znevýhodnených skupín 
poskytované textilné rúška zo zásob MsÚ Fiľakovo na tento účel uvoľnených. Tiež sme sa 
spolupodieľali na distribúcii respirátorov pre domácnosti mesta Fiľakovo v dňoch 4. a 5. 3. 
2021. Najviac deliktov však bolo v danom období spracovaných za iný druh porušení 
epidemiologických opatrení, a to zákazu vychádzania (13 prípadov). O význame dodržiavania 
daných opatrení pritom boli občania neustále a náležite poučovaní.   
       Počas bežného výkonu činností riešila hliadka MsP aj rôzne problémy občianskeho 
spolunažívania (napr.: hlasitá hudba v činžových bytoch v dennej dobe, hluk hrajúcich sa detí 
na ulici v obytnej časti, ale aj vzájomné napádania a pod.), tiež bola občanom nápomocná aj pri 
deliktoch rušenia nočného kľudu, pri ktorých zakaždým úspešne nastolila verejný poriadok. 
Zasahovala viackrát aj na podnet členov MOPS Fiľakovo, najčastejšie voči neprispôsobivým 
občanom a bezdomovcom nášho mesta.  
 
b/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku boli evidované 4 prípady  krádeží, z ktorých v 3 
boli zistení aj páchatelia. Jednalo sa o skutky krádeže dreva maloletými osobami. Na úseku 
danej trestnej činnosti úzko spolupracujeme ako s členmi MOPS, tak aj s príslušníkmi štátnej 
polície, ktorým na požiadanie poskytujeme zábery z monitorovacieho kamerového systému, 
prípadne poskytujeme asistenciu spočívajúcu v prvotnom obmedzení osobnej slobody 
páchateľa drobnej krádeže v obchodných domoch a jeho následného odovzdania príslušnému 
orgánu trestného konania na OO PZ Fiľakovo, keď hliadka štátnej polície 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. Dňom 18.3.2021 bola firmou 
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Videoalarm s.r.o. Biskupice začatá oprava nefunkčných kamier a ďalšieho príslušenstva 
monitorovacieho systému v správe (časť vlastnej siete) MsP.  
 
 d/ Úsek odpadu:  V sledovanom období bolo preverovaných viac prípadov porušenia 
predpisov na úseku nakladania s odpadom. V jednom konkrétnom prípade (komunálny odpad 
na Kalinčiakovej ulici) bol stotožnený pôvodca odpadu, bolo voči nemu zahájené priestupkové 
objasňovanie a vec bude ukončená odovzdaním na prejednanie priestupku. V ďalšom skutku 
na podklade výzvy policajtov MsP došlo k odprataniu odpadu, pričom vzhľadom na nízky 
stupeň spoločenskej nebezpečnosti činu (množstvo odpadu) bolo pristúpené k pokarhaniu 
podozrivej osoby. 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 s 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 dobrej spolupráci 
s prevádzkovateľom miestneho Občianskeho združenia Šťastné labky Fiľakovo, do ktorého 
útulku bolo umiestnených celkom 13 odchytených psov. Na podnet sťažujúcich sa občanov 
v jednom prípade  v spolupráci práve s p. Jagošovou došlo k odchytu až 4 psov, ktoré vo svorke 
útočili a inak sťažili bezpečný prístup občanom k záhradkám na Tehelnej ulici (viď udalosť 
v tejto správe zo dňa  26.3.2021).  
 
f/ Úsek parkovania vozidiel:  Ide o problematiku, ktorá do nedávnej minulosti tvorila najväčší 
podiel z nápadu všetkých priestupkov. Najmä však vzhľadom na nepriaznivý vývoj 
bezpečnostnej situácie v súvislosti s pandémiou, kedy jednoznačnou prioritou plnenia úloh 
MsP bolo a je pôsobenie na úseku ochrany života a zdravia našich občanov, úsek parkovania 
vozidiel bola pochopiteľne odsunutá do úzadia. V praxi sa to prejavilo tým, že monitorovací 
kamerový systém bol predovšetkým využívaný na vizuálne vyhľadávanie osôb resp. skupín, 
u ktorých vznikalo zdanlivé podozrenie z porušovania, tých ktorých epidemiologických 
opatrení, prípadne na bežné monitorovanie a odhaľovanie iných protispoločenských prejavov.    
 Čo sa však týka parkovania nepojazdných vozidiel tzv. vrakov na parkoviskách najmä 
pred bytovými domami, tak na danom úseku boli vypracované dvojjazyčné (slovensky 
a maďarsky) upozornenia podrobne vysvetľujúce zákonný postup podľa § 67 zákona 
o odpadoch č. 79/2015. Tieto boli držiteľom nepojazdných vozidiel následne prostredníctvom 
hliadok MsP doručené a súbežne boli osoby detailne uzrozumené o ďalšom postupe. Na 
základe týchto upozornení na vlastné náklady odstránili svoje vraky 3 osoby,  držitelia vozidiel 
(NZ-118HL, Škoda Felícia; LC-882AC, Škoda Octávia; LC-888CD, Alfa Romeo). Ďalšie 
vozidlo (LC-395BG, Fiat Punto) podľa vyjadrenia držiteľa bude odstránené obdobným 
spôsobom do 15.4.2021. Držiteľa posledného, v súčasnosti registrovaného nepojazdného 
vozidla (ZH-886AZ, Opel) nepodarilo zastihnúť pre jeho neprítomnosť na území SR.  
 
Organizačná činnosť a zmeny:   
 

• aktualizácia  (najmä zákonných poučení) používaných tlačív vo výkone služby 
a doplnenie ďalších tlačív potrebných k dokumentovaniu udalostí (zápisnica o 
obhliadke miesta priestupku, záznam o uložení veci, záznam  o podanom oznámení, 
záznam o podanom vysvetlení, záznam o odložení veci, ustanovenie tlmočníka, 
oznámenie na ÚPSVaR, odovzdanie spisu, žiadosť o predĺženie lehoty atď.). Následne 
boli zaslané na pripomienky súčinnostným orgánom (MsP Lučenec, odbor všeobecnej 
vnútornej správy OÚ Lučenec, priestupková komisia MsÚ - JUDr. N. Gecso);  
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• príprava  7 ks aktualizovaných oznámení pre RÚVZ a OÚ, odbor krízového riadenia 
Lučenec (na platné opatrenia od 8.3. a 15.3.2021 – priebežne ďalej aktualizované) pre 
porušenie zákazu vychádzania, neprekrytia horných dýchacích ciest (zavinenie 
z priestupku 3 spôsobmi), otvorenia prevádzky (osobite majiteľ a zamestnanec) a zákaz 
zhromažďovania sa;   

• zmena evidencie blokových pokút. Uzavretie zošita na pokutové bloky, používaného od 
r. 2009 a zavedenie novej, normalizovanej evidencie formou „Kniha zásob predajných 
cenností“. Prevedenie aktuálneho stavu financií, počtu a série pokutových blokov ako 
v centrálnej evidencii, tak na jednotlivcov; 

• príprava podkladov na výberové konanie konané dňa 19.3.2021 – zaradenie do 
jednotlivých kategórií podľa veku (muži 5, ženy 3), podmienenie dosiahnutého počtu 
bodov požadovanou úrovňou výkonu, v tej ktorej disciplíne (celkom 5: beh na 100 m, 
skok ďaleký z miesta, ľah-sed, zhyby na hrazde – ženy výdrž a beh za 12 
minút), evidenčná tabuľka na dokumentovanie výsledkov a vypracovanie normy 
hodnotenia celkovo získaných bodov; 

• prevedenie (prepis) všetkých evidenčných záznamov do nového protokolu priestupkov 
na rok 2021; 

• boli vypracované podklady v jazyku slovenskom aj maďarskom (najmä § 67 a § 115 
zákona o odpadoch) pre distribúciu držiteľom vozidiel a ich dôsledné poučenie.  

• vypracovanie podkladov – opis predmetu zákazky pre účely verejného obstarávania – 
nákup nových výstrojných súčiastok najmä pre novoprijatých policajtov.   
 

 

                                                                                                                    Náčelník MsP 

                                                                                                                    Mgr. Gabriel Benčik 

 

 


