
 

                      MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. p.: MP-48/2021-010                                                          Vo Fiľakove dňa   09. 09. 2021 
 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

II.  štvrťroka  2021 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za II. štvrťrok 2021    

          V  hodnotenom období bolo v stave MsP zaradených celkom  8 policajtov. Z toho 1 policajt (p. 

Tóth Z.) počas celého obdobia na dlhodobej materskej dovolenke, 1 policajt (p. Grešina) v pracovnom 

pomere do 31.5.2021, ďalší policajt (p. Duzbaba) po mesiaci od nástupu, ku dňu 15. 5. 2021 ukončil 

svoj pracovno-právny vzťah výpoveďou  a tretí policajt (p. Golian) dňom 17.5.2021 nastúpil na 

štúdium na školiace a výcvikové stredisko pri MsP Nitra.  

     

V priebehu II. štvrťroka 2021 bolo celkovo evidovaných 168 priestupkov, z  ktorých bolo 108 

podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch  a  60 porušení všeobecne záväzných nariadení mesta 

Fiľakovo. Za tieto delikty bolo uložených 11 blokových pokút na celkovú sumu 120-€, napomenutím 

bolo riešených 108 priestupcov. Monitorovacím kamerovým systémom bolo zistených 5  prípadov.  

Bolo odchytených celkovo 10  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 

II./2021 168 108 60 11/120.-€ 108 19 
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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 

II./2021 1 4 0/0.-€ 4 21 10 

 

Reprezentatívna vzorka z riešených prípadov  v II. štvrťroku  2021:  

 

• Úsek verejného poriadku, dňa 6. 4. 2021 na križovatke ul. 1. Mája – Mocsáryho, pri stanovišti 

zberných nádob komunálneho odpadu sa nachádzala čierna skládka stavebného odpadu. Šetrením 

na mieste bola zistená aj priestupkyňa, Zlatica O., bytom Mocsáryho 12. Fiľakovo, ktorá bola za 

uvedené porušenie sankcionovaná blokovou pokutou vo výške 20.-€.   

• Úsek prevencie, dňa 8. 4. 2021 -  počas hliadkovej služby vykonávanej príslušníkmi MsP v meste 

Fiľakovo, bola  na ul. Vajanského  spozorovaná osoba, ktorá nemala nasadené rúško a  ani inak 

prekryté dýchacie cesty.  Jednalo sa o Kolomana B, trvale bytom Fiľakovo, J. Bottu č. 10,  

naposledy bytom  Bulhary 82, ktorý svojím konaním porušil  § 1 Vyhlášky č. 11 ÚVZ SR z 

29.10.2020 a tým naplnil skutkovú podstatu priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s poukazom na § 48 ods. 4, písm. r/ 

cit. zákona. Bezdomovec - riešený napomenutím. 

• Nelegálna skládka odpadu, dňa 10.4.2021 - počas hliadkovej služby vykonávanej príslušníkmi 

MsP v meste Fiľakovo bola zistená na rohu ulíc Trhová a Malá vo Fiľakove nelegálna skládka 

odpadu. Na mieste na to neurčenom boli vyložené smeti, tri igelitová tašky s komunálnym 

odpadom.  V priebehu vykonanej obhliadky miesta činu bol tiež prehľadaný samotný odpadu, 

pričom  boli zistené dôkazy nasvedčujúce tomu, že pôvodcom odpadu je Diana B., toho času bytom 

Fiľakovo, Trhová č.1. Menovaná sa ku skutku priznala, odpad z miesta odstránila. Objasňovanie 

bolo ukončené predložením správy na prejednanie priestupku komisii MsÚ Fiľakovo. 

• Podozrenie z priestupku porušenia karantény, dňa 13.4.2021- v čase 13:30 h sa na útvar MsP 

dostavil Mikuláš Sz., bytom Fiľakovo i napriek tomu, že v totožný deň v raňajších hodinách už bol 

z oddelenia dokladov  OR PZ v Lučenci vykázaný,  nakoľko bol pozitívne testovaný na covid-19, o 

čom sa aj preukázal dokladom (zo dňa 12.4.2021) potvrdzujúcim jeho ochorenie. Uvedeným sa 

dopustil priestupku – nedodržania izolácie pozitívnou osobou, v ktorej mal podľa platného 

nariadenia zotrvať 14 dní. Za porušenie karanténnych povinností bol oznámený na Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva v Lučenci.  

• Podozrenie z priestupku na úseku držania psov, dňa 15. 4. 2021 – počas hliadkovej služby 

vykonávanej príslušníkmi MsP v meste Fiľakovo bolo zistené, že na ul. 1.mája  na verejnom 

priestranstve voľne pobehuje pes - kríženec, strednej veľkosti, čiernej farby, pričom jeho majiteľ sa 

na mieste nenachádzal. Vykonaným šetrením bolo zistené, že majiteľom psa je Ida B., bytom 

Fiľakovo, 1.mája č. 2, ktorá tým, že nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to 

určených, naplnila svojim konaním skutkovú podstatu priestupku. Vec bola na mieste riešená v 

blokovom konaní, udelená sankcia vo výške 5.-€ (maximálne dostupná hotovosť podozrivej). 
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• Pomoc občanom, dňa 16.4.2021 v čase o 12:24 hod. nás kontaktoval p. Ján Č., ktorý MsP 

požiadal o pomoc ku získaniu informácie o svojej sestre, s ktorou sa nevidel už viac ako štyri roky. 

Malo sa jednať o p.  Evu F., ktorá bývala na Farskej lúke a mala byť ťažko chorá, pričom o nej 

nemal aktuálne informácie. Počas šetrenia bolo zistené, že  menovaná pani zomrela dňa 21.5.2020. 

Za našu ochotu poďakoval.  

• Podozrenie z trestného činu,  dňa 22.4.2021 bolo zistené, že Mikuláš Sz., trvale bytom Fiľakovo  

napriek povinnosti domácej izolácie sa pohyboval v okolí pošty vo Fiľakove. Pri danom objekte 

bol hliadkami Mikuláš Sz. spozorovaný, následne bolo zabezpečené, aby nemohol prísť do 

kontaktu s okoloidúcimi a z dôvodu, že svojim opakovaným  konaním už bol podozrivý zo 

spáchania trestného činu „ Porušenie povinnosti za krízovej situácii“ podľa § 290a Trestného 

zákona, prizvaná hliadka OO PZ Fiľakovo, ktorá vec na mieste prevzala. 

• Rušenie pokojného spolunažívania, dňa 1.5.2021 v čase o 15,05 hod. bolo telefonicky oznámené, 

že na ul. B. S. Timravy  z presne nezisteného domu sa šíry hlasná hudba. Na mieste bolo zistené, že 

hudbu púšťajú z domu na ul. Moyzesovej č. 16, kde bol vykonaný pohovor s majiteľom domu 

Júliusom V. Počas pohovoru bolo na neho apelované, aby nerušil pokojné spolunažívanie občanov 

a bral ohľad aj na svojich susedov, následne hudbu stíšil. To isté sa opakovalo aj na ul. B. S. 

Timravy č. 34, kde bol vykonaný pohovor s ďalším majiteľom domu, Petrom K. a jeho 

družkou Gertrúdou O. Hlasná hudba sa šírila aj z ďalšieho domu a to na ul. B. S. Timravy č. 51, 

kde bola obdobne vyzvaná  Mária Ö., pričom verejný poriadok sa podarilo obnoviť na všetkých 

miestach a neboli zistené závady ani v priebehu následných kontrol.  

• Nepovolená skládka stavebného odpadu, dňa 3.5.2021 bolo na MsP Fiľakovo oznámené, že na 

ul. 1.mája pred bytovým domom č. 72, bol vedľa miesta určeného na separovaný odpad, na 

mestskej zeleni vysypaný stavebný odpad. Na mieste bolo vykonané šetrenie a bolo zistené, že 

v obytnom dome č. 74 na ul. 1.mája vo Fiľakove si zakúpila byt Terézia Č., bytom Fiľakovo, 

Biskupická č. 27, ktorá toho času začala prerábať predmetný byt a pri tom vzniknutý stavebný 

odpad bez povolenia vyložila na to neurčené miesto, čím  vzniklo vo veci podozrenie zo spáchania 

iného priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 Z.č. 372/90 Zb. s poukazom na Všeobecne 

záväzné nariadenia mesta Fiľakovo č. 11/2020, IV. Časť § 31, ods.1,písm. a. Objasňovanie bolo 

ukončené predložením správy na prejednanie priestupku komisii MsÚ Fiľakovo. 

• Pomoc občanom: dňa 4.5.2021 bola MsP Fiľakovo v spolupráci s komunitným pracovníkom 

Pavlom B. vykonaná eskorta Petra B. na psychiatrické vyšetrenie do Lučenca ku MUDr. 

Kiršchnerovej. Následne po vyšetrení bola vykonaná eskorta do psychiatrickej nemocnice 

Rimavská Sobota, kde  Peter B. bol hospitalizovaný. 

• Priestupok proti majetku: dňa 6.5.2021 v čase o 13.40 hod. sa dostavila na útvar Mestskej 

polície vo Fiľakove Aneta D., bytom Fiľakovo, ul. Farská lúka č. 64 a podala oznámenie o tom, že 

dňa 6.5.2021 v čase okolo 12.45 hod.  po nákupe pri predajni Coop Jednota vo Fiľakove na ul. 

Farská lúka si na chvíľu položila prepravku s pivom na rohu obytného domu s popisným číslom 64, 

odkiaľ ju do minúty niekto ukradol, čím jej bola spôsobná škoda vo výške cca. 11,-€. Pracovníkom 

obsluhujúcim kamerový systém bol páchateľ vypátraný a následne s hliadkou MsP stotožnený. Dňa 

7.5.2021 počas výsluchu sa Róbert H., bytom Fiľakovo, Daxnerova 4 ku spáchaniu skutku sa 

priznal a vydal časť odcudzených vecí, ktoré boli následne vrátené poškodenej. Objasňovanie bolo 

ukončené predložením správy na prejednanie priestupku Okresnému úradu, odboru všeobecnej 

vnútornej správy Lučenec.  

• Úsek dopravy: dňa 18.5.2021 bolo počas kontroly okolia nákupného strediska Tesco, na 

parkovisku vyhradenom pre ZŤP spozorované vozidlo Fiat Doblo, bielej farby, EČV: LC 536 DL, 

ktoré bolo zaparkované bez parkovacieho preukazu, ktorý ho oprávňuje využívať takéto parkovacie 

miesta. Vodič motorového vozidla, p. Štefan B., bytom Čakanovce č. 162, nebol držiteľom 

preukazu ZŤP a ani parkovacieho preukazu pre ZŤP. Bol na mieste riešený v blokovou pokutou vo 

výške 20,-€.  

• Priestupok proti majetku: dňa 19.5.2021 v čase o 08.40 hod. oznámil na MsP Fiľakovo Zsolt E., 

bytom Fiľakovo, Malocintorínska č. 16, že v čase od 20:00 hod. dňa 18.5.2021 do 06.30 hod. dňa 

19.5.2021 neznámy páchateľ ukradol jeho nádobu na smeti o objeme 120 l, ktorú mal oznamovateľ 

v čase krádeže vyloženú na ulici pred svojim domom z dôvodu odvozu smetí. Počas šetrenia 

hliadky MsP bolo zistené, že predmetnej krádeže sa dopustil Vojtech O., trvale bytom Fiľakovo, ul. 

Železničná č. 9, toho času bytom Fiľakovo, Železničná č. 11 a Erik K., trvale bytom Fiľakovo ul. 

Biskupická č. 31, toho času bytom Fiľakovo,  ul. Radničná č. 20, ktorí sa ku spáchaniu skutku 

priznali. Ukradnutá nádoba 
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bola vydaná a následne vrátená majiteľovi. Objasňovanie bolo ukončené predložením správy na 

prejednanie priestupku Okresnému úradu, Odboru všeobecnej vnútornej správy Lučenec.  

• Prečin „ Poškodzovanie cudzej veci“:  dňa 21.5.2021 v čase o 08.48 hod. telefonicky informoval 

občan útvar Mestskej polície Fiľakovo, že videl ako niekto sprejom farbí, poškodzuje vonkajšiu 

omietku budovy mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove na Námestí slobody. Hliadka sa 

ihneď dostavila na miesto, kde prichytila podozrivé osoby Harald V., bytom Fiľakovo, J. Bottu 6, 

Šarlota V., bytom Fiľakovo, J. Bottu 6 a Gabriel D., , bytom Konrádovce č.10, ktoré sa ku skutku 

na mieste priznali. Harald V., dobrovoľne vydal 2 ks spreje čiernej farby. Vzhľadom na 

skutočnosť, že uvedené osoby svojím konaním boli podozrivé zo spáchania prečinu „ 

Poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 246/1 Trestného zákona boli na miesto privolaní príslušníci 

Obvodného oddelenia Policajného zboru, ktorým bola vec na mieste odovzdaná v zmysle vecnej 

príslušnosti. Zároveň bolo zistené, že totožné osoby tiež sprejovaním sa dopustili aj ku poškodeniu  

múru ostrovčeka na separovaný odpad, ako aj kontajnera na separovaný odpad vo Fiľakove na ul. 

1. mája, ktoré veci boli tiež zmysle § 60/3c Z. č. 372/90 Zb. odovzdané na OO  PZ Fiľakovo ako 

podozrenie z pokračovacieho trestného činu podľa § 122/10 Trestného zákona, ku prečinu  „ 

Poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 246/1 Trestného zákona zo dňa 21.5.2021.  

• Úsek verejného poriadku: 25.5.2021 na základe oznámenia bolo vykonané preverenie na ul. 

Biskupickej pred čínskym obchodom, kde na lavičke sediaci Karol O., mal popíjať víno. Počas 

preverenia na mieste menovaný nemal u seba žiadny alkoholický nápoj. Šetrením na tvári miesta 

udalosti však v blízkosti lavičky umiestnenej nádobe na odpad bola nájdená plastová dvojlitrová 

fľaša s vínom. Keďže menovaný popieral, že by bolo víno jeho, toto bolo znehodnotené, vyliate do 

kanála. Vo veci nebolo preukázané protiprávne konanie. 

• Uloženie odpadu na mieste mimo miesta na to určeného: dňa 6.6.2021 v čase o 00,40 hod. 

hliadka Mestskej polície Fiľakovo počas hliadkovej činnosti spozorovala vo Fiľakove na ul. J. 

Kalinčiaka, oproti obytného domu  s popisným číslom 15, pri kontajneroch na separovaný zber 

pred ZŠ voľne uložený nadmerný odpad z papierových kartónov. Vzniklo podozrenie zo spáchania 

priestupku podľa § 115/1c Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zo strany nezisteného páchateľa. 

Na mieste bola vykonaná ohliadka miesta priestupku, bola vyhotovená fotodokumentácia. 

Následne bolo vykonané šetrenie za účelom zistenia pôvodcu odpadu. V rámci šetrenia bol 

prekontrolovaný obsah odpadu, pričom sa podarilo získať stopu vedúcu ku objasneniu veci. 

Prvotné podozrenia o osobe pôvodcu boli potvrdené aj následným prezeraním kamerových 

záznamov. Protiprávneho konania sa dopustila Katarína B., bytom Fiľakovo, Moyzesova 33.  

Objasňovanie bolo ukončené predložením správy na prejednanie priestupku komisii MsÚ 

Fiľakovo. 

• Iný priestupok proti poriadku v správe: dňa 8.6.2021 bola príslušníkmi Mestskej polície 

Fiľakovo vykonaná dokumentácia iného priestupku proti poriadku v správe podľa § 46  Z. č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zo spáchania ktorého skutku bol 

podozrivý Peter T., bytom Fiľakovo Farská lúka č.72 tým, že vo Fiľakove na Farskej lúke vysypal 

stavebný odpad do odvodňovacieho rigolu na  komunikácii s nespevneným povrchom, ktorý sa 

nachádza medzi garážami a porušil tým Všeobecne záväzné nariadenia mesta Fiľakovo č. 11/2020, 

IV. časť § 31/1a, uložením stavebného odpadu na iné miesto než na miesto určené mestom. Ku 

predmetnej veci bol spísaný úradný záznam, na mieste vykonaná ohliadka miesta priestupku a 

fotodokumentácia. V priebehu objasňovania bolo vyžiadané vysvetlenie aj od pôvodcu odpadu, 

o čom bol spísaný Záznam o podaní vysvetlenia. Objasňovanie bolo ukončené predložením správy 

na prejednanie priestupku komisii MsÚ Fiľakovo. 

• Podozrenie z výtržníctva, dňa 12.06.2021:  na základe zistených indícií zo dňa 12.06.2021 o tom, 

že pred prevádzkou „ Roxy bar“ vo Fiľakove na ul. Hlavnej malo dôjsť ku fyzickému napadnutiu 

osoby skupinkou iných osôb, boli prezreté záznamy z bezpečnostných kamier mesta Fiľakovo 

zachytávajúce predmetné miesto. Z kamerových záznamov bolo zistené, že po zavretí uvedenej 

prevádzky došlo na rohu ulíc Hlavná a Radničná ku fyzickému napadnutiu osoby nezistenej 

totožnosti, pričom až následnými šetreniami sa zistilo, že sa jedná o Dezidera P., bytom Fiľakovo, 

Puškinova 6. Menovaný bol kontaktovaný, kedy uviedol, že on nemal v úmysle v danej veci podať 

oznámenie, v predmetnej dobe bol značne pod vplyvom alkoholu, nepamätá si, čo sa presne stalo, 

ani na to, že by bol niekým fyzicky napadnutý. Taktiež uviedol, že nemá žiadne zranenia a preto  

ani dôvod vyhľadať lekárske ošetrenie. Na podklade 
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vyhodnocovania záznamov z kamier monitorovacieho systému však bolo rozhodnuté pre začatie 

konania z úradnej povinnosti (ex offo). Boli stotožnení  páchatelia uvedeného skutku: ml.  Erik B., 

trvale bytom Fiľakovo, Daxnerová 77, toho času bytom  Fiľakovo, Farská lúka 78, ml.  Robert B., 

trvale bytom Fiľakovo, Mocsáryho 12, ml.  Erik D., trvale bytom Fiľakovo, Farská lúka 58, toho 

času bytom Fiľakovo,  Radničná 16. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov (výsluchov a pod.) 

bola vec odovzdaná ako podozrenie  z prečinu „ Výtržníctvo“ podľa § 364, ods. 1, písm. a)  

Trestného zákona, na Obvodné oddelenie PZ Fiľakovo na trestné konania. 

• Preventívna kontrola v reštauračných zariadeniach, dňa 18.6.2021 v čase o 22:20 hod.  bola 

vykonaná príslušníkmi MsP Fiľakovo v spolupráci s hliadkou OO PZ Fiľakovo a hliadkou  

kynológie z OPP OR PZ Lučenec hliadková činnosť  zameraná na kontrolu nedovolenej 

prítomnosti osôb mladších ako 15 rokov v týchto zariadeniach po 21:00 h a kontrolu podávania 

alkoholických nápojov mladistvým a maloletým osobám. V „Roxy Bare“ na ul. Hlavnej bolo 

zistené viacnásobné porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb. Na mieste boli vykonané dychové skúšky s pozitívnym výsledkom a tiež aj 

prítomnosť maloletých osôb. Porušenia celkovo v ôsmich prípadoch. Kontroly boli vykonané aj 

v ďalších objektoch ako „Cimet bar“ na ul. Trhovej, „Fonzo bar“ na ul. Továrenskej, „Park presso“ 

na ul. Záhradníckej a v pohostinstve „Lipnička na ul. Kukučínovej, v ktorých prevádzkach neboli 

zistené porušenia citovaného zákona. Zistených osem skutkov bolo zdokumentovaných ako 

priestupok podľa § 48 Z. č. 372/90 Zb., s poukazom na § 2/2,a,  ako aj 2/3  Z. č. 219/96 Zb. 

Objasňovanie v šiestich prípadoch bolo ukončené predložením správy na prejednanie priestupku 

komisii MsÚ Fiľakovo. Vo dvoch prípadoch z dôvodu neprítomnosti osôb prebieha objasňovanie. 

• Preventívna kontrola v reštauračných zariadeniach, dňa 26.6.2021 v čase o 23:45 hod.  bola 

vykonaná príslušníkmi MsP Fiľakovo v spolupráci s hliadkou OO PZ Fiľakovo a hliadkou  z 

kynológie OPP OR PZ Lučenec hliadková činnosť  zameraná na kontrolu požívania alkoholu 

mladistvými, prípadne maloletými osobami,  ktoré sa  nachádzali v pohostinstvách zriadených na 

území mesta Fiľakovo. Kontroly boli vykonané v „Cimet bare“ na ul. Trhovej, v pohostinstve „ 

Lipnička“ na ul. Kukučínovaj, pohostinstve „Pumukli“ na ul. Daxnerovej, v ktorých prevádzkach 

nebolo zistené porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o 

ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb. Ďalšia kontrola bola vykonaná v „Roxy bare“ na ul. Hlavnej, pričom v prevádzke 

sa tento krát už nenachádzali maloleté osoby, avšak alkohol bol zistený v dychu u 2 mladistvých 

osôb. Počas kontroly zistené dva skutky boli zdokumentované ako priestupky podľa § 48 Z.č. 

372/90 Zb., s poukazom na § 2/2,a   Z.č. 219/96 Zb. Objasňovanie v oboch prípadoch bolo 

ukončené predložením správy na prejednanie priestupku komisii MsÚ Fiľakovo.  

  

 

 

KOMENTÁR:  

 
a/ Úsek  verejného poriadku:  V úvode obdobia II. štvrťroka 2021 v podstate vrcholila 2. vlna 

pandémie Covid 19. Činnosť MsP v danej dobe teda 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 tohto ochorenia. Popri riešení štandardných deliktov 

všetkých druhov porušení epidemiologických opatrení (napomínaním, sankcionovaním 

a oznamovaním páchateľov), vzhľadom na vysoký počet osôb zasiahnutých touto chorobou 

v jednotlivých mestských častiach bola naša hliadková činnosť zameraná na pravidelné, preventívne 

kontroly najmä na uliciach Jána Bottu, Železničnej a Kalajovej. Ďalej, v úzkej a aktívnej spolupráci 

s členmi MOPS a terénnych sociálnych pracovníkov sme v týchto lokalitách vykonávali spoločné 

návštevy nedisciplinovaných rodín, ktorých členovia zrejme si neuvedomovali vážnosť situácie, 

keď v čase trvania domácej izolácie opúšťali svoje domovy. Vykonávali sme tiež dohľad nad 

dodržiavaním verejného poriadku počas testovaniach obyvateľstva na Covid 19 organizovaných 

Mestom Fiľakovo na ul. Jána Bottu. Zlepšujúcim sa stavom na danom úseku dochádzalo 

k postupnému uvoľňovaniu epidemiologických opatrení aj v našom regióne, čo pre  našu prácu  
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prinieslo nové resp. staro-nové problémy. Otvorili sa brány prevádzok pohostinských zariadení, barov, 

čo po približne ročnej výluke so sebou prinieslo viacero problémov. Vrátil sa život do ulíc, ktoré sa 

nestali len rušnejšími, ale najmä hlučnejšími. Tento jav bol totiž po roku ticha zdanlivo citlivejšie 

vnímaný našimi občanmi, v porovnaní s dobou pred Covidom. Opakovali sa podnety a sťažnosti na 

rušenie pokojného spolunažívania občanov nadmerným hlukom nie len v nočnej, ale často i v dennej 

dobe. Prichádzali podnety na nedodržanie otváracích hodín niektorých prevádzok resp. šírenie hlasitej 

hudby z nich. Vzápätí došlo aj k viacerým fyzickým napadnutiam na verejnosti prístupných miestach 

najmä v blízkosti niektorých barov prevádzajúcich živú hudbu alebo diskotéku. Keďže vo väčšine 

prípadov išlo o delikty vykazujúce znaky tzv. hrubšieho prejavu, prípadne s vážnejším následkom na 

zdraví poškodeného, boli tieto skutky odovzdané na trestné konanie pre podozrenie z trestných činov 

výtržníctva a ublíženia na zdraví kolegom zo štátnej polície vo Fiľakove. Súbežne s dokumentovaním 

daných vecí bolo pristúpené aj k organizovaniu protiopatrení cielených k obnoveniu verejného 

poriadku v našom meste. Za spolupráce OO PZ Fiľakovo a MOPS predovšetkým v dňoch 

organizovania uvedených spoločenských podujatí v ohrozených častiach mesta sa zvýšilo nasadenie 

počtu hliadok bezpečnostných zložiek (výkon hliadok MsP, MOPS, Obvodného oddelenia PZ 

Fiľakovo, Pohotovostnej motorizovanej jednotky B. Bystrica a služobnej kynológie OPP OR PZ 

Lučenec).  Prikročili sme spoločne aj k výkonu kontrol prevádzok na prítomnosť maloletých osôb po 

21:00 hodine, podávanie resp. užívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, 

striktné dodržiavanie otváracej doby a pod. Hodnotiť výsledok týchto opatrení do uplynutia konca 

skúmaného obdobia (30.6.2021) by bolo predčasné z dôvodu krátkosti nasadzovania síl a 

prostriedkov.  (Poznámka predkladateľa správy: k očakávanej obnove verejného poriadku, prípadne 

zlepšeniu jeho úrovne došlo v ďalšej dekáde roka, ktorý bude tvoriť predmet nasledujúcej správy).         

  

b/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku bolo evidovaných celkovo 8 prípadov, z toho 4  

krádeže. V troch z nich boli zistení aj páchatelia (všetky deklarované v predošlej časti tejto správy), 

pričom v poslednom sa zistilo, že nejde o priestupok (sused uchoval nádobu na smeti oznamovateľa na 

svojom dvore, aby ju ustrážil pred prípadnými páchateľmi). Vo zvyšných 4 prípadoch šlo o spôsobenie 

škody na majetku poškodením, rozbitím sklenej výplne (okna, dverí) v 3 skutkoch, z ktorých 

páchateľa zistiť podarilo iba v jednom,  pričom v poslednom delikte sa jednalo o spôsobenie škody na 

budove MsKs sprejovaním, kde boli prichytení páchatelia na mieste skutku naším útvarom na 

podklade telefonického oznámenia občana.  Naďalej platí, že na danom úseku 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:  V skúmanom období došlo k dokončeniu opráv kamerového systému 

začatých v marci 2021. V súčasnosti disponujeme s 50 funkčnými kamerami v rôznych častiach mesta. 

Momentálne  nie  sú  vyhlásené žiadne  projekty na  rozširovanie kamerového systému. Vyskytujúce 

sa bežné poruchy na nahrávacích zariadeniach a snímacích prístrojoch (kamerách) sa obratom 

opravujú spoločnosťou Regiotel s.r.o./Fiľakovo, ul. Biskupická 4.   

 

 d/ Úsek odpadu:  V druhom kvartáli roka 2021  bolo preverovaných 35 prípadov porušenia 

predpisov na úseku nakladania s odpadom. Vo väčšine prípadov (28) išlo o riešenie osôb 

napomenutím za skutky prehľadávania kontajnerov komunálneho odpadu umiestnených 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. V ostatných skutkoch sa 

jednalo o uloženie komunálneho, či stavebného odpadu občanmi mimo zberných nádob resp. určeného 

miesta, za ktoré skutky v dvoch prípadoch boli delikventi sankcionovaní uložením blokovej pokuty, 

kým v ostatných bolo priestupkové objasňovanie ukončené odovzdaním spisov na prejednanie 

priestupku priestupkovej komisii MsÚ Fiľakovo.   
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e/ Úsek odchytu  psov:  V sledovanom období sa pokračovalo v dobrej spolupráci 

s prevádzkovateľom miestneho Občianskeho združenia Šťastné labky Fiľakovo, do ktorého útulku 

bolo príslušníkmi MsP umiestnených  celkom 10 odchytených psov.  

 

f/ Úsek parkovania vozidiel:  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 naďalej 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.    

 Pokračovali sme v plnení opatrení smerujúcich k odstraňovaniu nepojazdných vozidiel tzv. 

vrakov z parkovísk pred bytovými domami. Po detailnom poučení zistených držiteľov vozidiel o 

zákonnom postupe podľa § 67 zákona o odpadoch č. 79/2015, boli týmito osobami na ich vlastné 

náklady odstránené ďalšie 2 vraky. Heslovite: vozidlo Daewoo Tico, svetlozelenej metalízy a vozidlo 

Škoda Felícia červenej farby, oba z ul. Farská lúka;     

 

Organizačná činnosť a zmeny:   

• od 1. 4. 2021 bol prijatý nový, avšak plne spôsobilý príslušník MsP p. Štefan Varga; 

• dňa 14. 4. 2021 sa uskutočnila 1. pracovná porada náčelníka (školenie príslušníkov na tému 

metodika služobných zákrokov a prvotné úkony na mieste činu, kontrola písomností 

a pokutových blokov, uložené úlohy atď.);  

• od 15. 4. 2021 prijatí ďalší dvaja príslušníci (bez odbornej spôsobilosti na výkon činnosti) p. 

Vlastimil Duzbaba a p. Štefan Golian. Tento stav trval približne 1 mesiac, kedy prítomnosť 

hliadok v uliciach bola citeľná. Súčasne boli nasadzované pešie a moto hliadky (často krát  

doobeda 4, poobede 3 krátke zmeny po 3-4 hodinách, pričom sa striedali členovia aj velitelia 

hliadok; výkon činností zabezpečený aj v okrajových častiach; okrem bežného preventívneho 

pôsobenia plnené aj oboznamovanie nových členov s lokalitami mesta, ako aj systémom a 

predmetom našej činnosti); názorný rozpis hliadok zo dňa 16. 4. 2021: 

I. zmena,  

A. hliadka 

pešia od 07,00 hod.- do 11,30 hod.:   Mgr. Zoltán Kovács– veliteľ hliadky, 

                                                                   Richard Golian – člen hliadky, 

B. hliadka 

moto od 07.00 hod.- do 11,00 hod:   Slavomír Krpeľan – veliteľ hliadky, 

                                                                    Vlastimil Duzbaba – člen hliadky,       

C. hliadka 

moto od 12:00 hod- do 14:45 hod.:  Zoltán Kakuk – veliteľ hliadky, 

       Richard Golian – člen hliadky, 

D. hliadka 

pešia od 12:00 hod – do 14:45 hod.:  Štefan Varga – veliteľ hliadky, 

       Vlastimil Duzbaba – člen hliadky,            

II. zmena,  

A. hliadka 

moto od 14:40 hod - do 17,45 hod.:  Zoltán Kakuk – veliteľ hliadky 

       Štefan Varga – člen hliadky 

B. hliadka 

pešia od 15:00 hod – 19:00 hod.:  Slavomír Krpeľan – veliteľ hliadky 

       Mgr. Zoltán Kovács – člen hliadky 

C. hliadka 

moto od 18,00hod.- do 22,30 hod.     Bc. Alfréd Barna- veliteľ hliadky 

           Štefan Varga- člen hliadky 

• obdŕžali sme základné prvky objednaných výstrojných súčiastok pre výkon služby na všetkých 

príslušníkov;  

• z dôvodu predĺženia núdzového stavu došlo k odkladu nástupu nových príslušníkov na  

 

 



 

 

 

- 8  - 

 

štúdium k získaniu odbornej spôsobilosti pri MsP Nitra z 29.4.2021 na predbežný termín 

10.5.2021;   

• od 1. 5. 2021 p. Tichomír Grešina sa stal PN do 12.5.2021. Nasledujúcim dňom nastúpil na 

dovolenku, ktorú čerpal do konca daného mesiaca, kedy dňom 31.5.2021 ukončil svoje 

pôsobenie v radoch MsP dohodou; 

• dňa 12. 5. 2021 sa konala ďalšia pracovná porada náčelníka MsP (pokračovanie v školení na 

tému metodiky služobných zákrokov, kontrola písomností a pokutových blokov, uložené nové 

úlohy a pod.); 

• dňom 15. 5. 2021 podobne, na podklade podanej vlastnej výpovede (ešte pred nástupom na 

školu) došlo k rozviazaniu pracovného pomeru aj s p. Vlastimilom Duzbabom; 

• dňa 17. 5. 2021 nastúpil na školu pri MsP Nitra p. Richard Golian; 

• po dohode s riaditeľom ZŠ Farská lúka 64A (p. Mgr. Mariánom Bozóm) telesná príprava 

príslušníkov MsP sa môže a bude vykonávať v priestoroch posilňovne v budove danej školy; 

• dňa 26. 5. 2021 bola zaslaná na odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru 

v Bratislave žiadosť o zriadenie prístupu do evidencie vozidiel;  

• dňa 11. 6. 2021 účasť náčelníka na sneme Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií 

vo Zvolene, kde vzápätí bolo tiež vykonané školenie na tému objektívnej zodpovednosti 

vodičov za delikty v cestnej premávke postihnuteľné MsP; 

• dňa 17. 6. 2021 pracovná porada náčelníka MsP bola zameraná na preškolenie policajtov zo 

zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a tiež bola vykonaná prezentácia 

materiálov k objektívnej zodpovednosti. Aj úlohy boli uložené so zameraním na zvýšenie 

hliadkovej činnosti v blízkosti zariadení, kde dochádzalo k prejavom násilností a tiež 

na naštudovanie prezentovanej tematiky o objektívnej zodpovednosti;  

• v spolupráci s riaditeľom OO PZ Fiľakovo prevedené detailné analýzy jednotlivých udalostí – 

výtržností, ktorým dochádzalo na verejne prístupných miestach v dňoch konania diskoték. 

Súčinnosť pri dokumentovaní zistených deliktov, ale aj príprava a nasadenie adekvátnych síl 

a prostriedkov z radov bezpečnostných zložiek na eliminovanie tohto  protispoločenského 

javu.     

 

 

 

 

                                                                                                                    Náčelník MsP 

                                                                                                                    Mgr. Gabriel Benčik 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


