
 

                      MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. p.: MP-69/2021-010                                                          Vo Fiľakove dňa   23. 11. 2021 
 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

III.  štvrťroka  2021 
 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za III. štvrťrok 2021    

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

policajt (p. Golian) sa vrátil dňom 28. 7. 2021 zo štúdia, ktorý absolvoval na školiacom 

a výcvikovom stredisku pri MsP Nitra, 1 policajt (p. Mgr. Kovács) od mesiaca júl čerpal 

dovolenku až napokon dňom 11. 8. 2021 ukončil svoj pracovno-právny vzťah na podklade 

vlastnej výpovede, 1 policajt (p. Tóth) ukončil dlhodobú (do 5. 9. 2021) materskú dovolenku 

a dňom 6. 9. 2021 nastúpil do výkonu služby. 

     

V priebehu III. štvrťroka 2021 bolo celkom evidovaných 57 priestupkov, z  ktorých 

bolo 35 podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch, prípadne iných zákonov a  22 

porušení všeobecne záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Za tieto delikty bolo uložených 11 

blokových pokút na celkovú sumu 135-€, napomenutím bolo riešených 26 priestupcov. 

Monitorovacím kamerovým systémom bolo zistených 5  prípadov.  Bolo odchytených 

celkovo 11  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 

III./2021 57 35 22 11/135. ,-€ 26 8 

 

 



 

 

- 2   - 

 

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 

III./2021 1 2 0/0.-€ 2 10 11 

 

Riešené prípady  v  3. štvrťroku  2021:  

 

• Prečin výtržníctva, dňa 2. 7. 2021 v čase 00:23 hod. bolo zistené, že osobu Gabriela B. 

mala napadnúť skupina rómov pred Roxy barom, ktorý však následne útok opätoval 

voči osobe Gabriela B. tak, že ho udrel do hlavy s fľašou od piva, čím mu spôsobil 

zranenia hlavy s krvácaním, s ktorými bol prostredníctvom RzP prevezený na ošetrenie 

do NsP Lučenec. Podozrivý bol zastihnutý na ul. Vajanského hliadkami MsP a OO PZ 

Fiľakovo. Vec bola zdokumentovaná hliadkou OO PZ Fiľakovo. Hliadka MsP sa vrátila 

na miesto, kde upozornila majiteľa Roxy baru na odstránenie úlomkov skla na chodníka 

z rozbitej flaše. Po uvedenom incidente CIMET bar zatvoril prevádzku, podľa 

vyjadrenia personálu z dôvodu, že nemali záujem o podnapitých zákazníkov, ktorí robili 

v podniku neporiadok. Zákazníci sa tak presunuli do baru Roxy. 

• V čase 01:34 hod. telefonicky oznámila hliadka MOPS, že pred ROXY barom je 

hromadná bitka. Následne boli vyrozumené hliadky OO PZ. Po príchode na miesto bolo 

zistené, že sa medzi sebou napádali Rómovia z Veľkých Draviec a Širkoviec. Na mieste 

bola vyvinutá snaha na upokojenie situácie, no obnoviť verejný poriadok sa podarilo 

približne až o 30 minút, keďže boli všetci pod vplyvom alkoholu. Malo ísť o nezhody 

medzi rodinnými príslušníkmi, bratrancami z V. Draviec. Následne sa však do konfliktu 

zapojili aj nezainteresovaní okolo stojaci Rómovia v podnapitom stave, každý sa chcel 

s každým biť. Za pomoci hliadok PZ došlo k upokojeniu situácie a boli všetci vyzvaní, 

aby odišli domov. 

• Kontrola podchodu, dňa 3. 7. 2021 počas hliadkovej služby vykonávanej na Námestí 

Slobody bol zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil Attila G., 

bytom Fiľakovo tým, že vykonal malú potrebu na verejnom priestranstve a to konkrétne 

v podchode medzi bytovkami na Námestí slobody. Za svoje konanie sa ospravedlnil 

a súčasne udal, že nevedel kam inam vykonať telesnú potrebu. Bola mu udelená 

bloková pokuta 5.-€, ktorú zaplatil na mieste. 

• Úsek verejného poriadku, dňa 6. 7. 2021 počas hliadkovej činnosti v čase o 21,15 

hod. na ul. Sládkovičovej boli spozorované tri osoby, ktoré vyťahovali šatstvo 

z kontajneru Humany. Vzápätí sa zistilo, že ide o osoby: Ján B., Norbert G. a Rainold  
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Norbert K. všetci bytom Šíd. Menovaným bolo dôrazne dohovorené a vysvetlené, že sa 

dopustili priestupku, za ktorý boli riešení napomenutím. Vybraté šaty vrátili naspäť do 

kontajnera a z miesta odišli. 

• Trestný čin Podvodu, dňa 8. 7. 2021 v čase 16:46 hod.  bolo oznámené, že na Pošte sa 

nachádza pani, ktorá pod akýmsi nátlakom chce poslať peniaze v sume 3000.-€. Zistilo 

sa, že ide o poškodenú Irenu K., bytom Fiľakovo, od ktorej neznáma osoba 

prostredníctvom telefónneho hovoru požadovala vložiť na istý účet v banke 4 500.-€ 

s výstrahou, že kým tak neurobí, jej dcéru žijúcu v Anglicku neprepustia, ktorú mali 

údajne zadržiavať na neznámom mieste. Po príchode pred budovu Pošty bolo 

skontrolované okolie, či sa tam nezdržiavajú páchatelia, s negatívnym výsledkom. 

Vzápätí sa prikročilo k šetreniu na mieste, kde sa zistilo, že len vďaka duchaprítomnosti 

pracovníčky pošty k uskutočneniu danej transakcie nedošlo, ktorá mala podozrenie, že 

sa jedná o podvod. Bola kontaktovaná aj dcéra poškodenej žijúca v Anglicku, ktorá 

potvrdila, že je v poriadku. Vec následne prevzal príslušník kriminálnej polície OR PZ 

Lučenec. 

• Porušenie zatváracích hodín, dňa 10. 7. 2021 v čase o 01,10 hod. bola vykonaná 

následná kontrola na ul. Daxnerovej v prevádzke Pumukli, ktorá napriek 

predchádzajúcemu upozorneniu (na podnet od občana) nebola zatvorená, na terase ako 

aj vo vnútri sa nachádzali hostia, ktorí naďalej konzumovali alkoholické nápoje. 

Hliadka v tomto prípade už zotrvala až do opusteniu prevádzky všetkými hosťami. 

Priestupok, ktorého sa dopustila čašníčka Friderika F., bytom Fiľakovo bol riešený na 

mieste blokovou pokutou vo výške 10.-€. 

• Úsek vrakov, dňa 13. 7. 2021 preverené oznámenie od občana, v zmysle ktorého na 

parkovisku nachádzajúcom sa medzi obytnými domami na Námestí slobody vo 

Fiľakove má byť dlhodobo odstavené motorové vozidlo zn. Ford, bielej farby, ev. č: 

LC-029DK. Počas následného šetrenia sa zistilo, že vozidlo od decembra 2020 má 

neplatné STK, čím sa považuje za nespôsobilé na premávku na pozemných 

komunikáciách. Vzápätí bol kontaktovaný majiteľ vozidla p. Bozó, bytom Fiľakovo, 

ktorý po poučení podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch predmetné vozidlo 

z miesta dobrovoľne odstránil ešte toho dňa. 

• Úsek verejného poriadku, 14. 7. 2021 počas pešej hliadky MsP na ul. Železničnej pri 

bytovke č. 38 a 40 bol spozorovaný hustý čierny dym. Po príchode na miesto sa zistilo, 

že Vojtech R., bytom Fiľakovo pozbieral staré káble a chcel z nich spáliť izoláciu, aby 

získaný meď odovzdal do výkupne zberných surovín. Dopustil sa tým priestupku, ktorý 

bol predložený na ďalšie konanie priestupkovej komisii pri MsÚ vo Fiľakove. 

• Kontrola vodenia psov, dňa 19. 7. 2021 na útvar Mestskej polície Fiľakovo bolo 

osobne oznámené občanom, že vo Fiľakove na Farskej lúke vodia na vychádzku voľne 

pustených, teda bez vôdzky najmä dvoch psov rasy pitbull a má obavu, aby niekoho 

nenapadli. Zistilo sa, že majiteľmi by mali byť Tomáš B. a Ondrej A. Občan požadoval, 

aby takýto majitelia psov boli upozornení Mestskou políciou. Na základe uvedeného 

bola  zvýšená hliadková činnosť na Farskej lúke a jej okolí. Na ul. Kalinčiakovej bol 

kontrolovaný majiteľ psa rasy pitbull, šedo bielej farby, Tomáš B., bytom Fiľakovo. 

Menovaný v čase kontroly viedol psa na vôdzke. Následne bol na Farskej lúke 

kontrolovaný majiteľ psa rasy pitbull, čiernej farby, Ondrej A., bytom Fiľakovo. 

Menovaný v čase kontroly tiež viedol psa na vôdzke. Napriek tomu boli obaja majitelia 

psov príslušníkmi MsP Fiľakovo  upozornení a zároveň poučení na povinnosť 

dodržiavať ustanovenia zákona č. 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov, ako aj ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 

11/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo. 
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• Asistencia pri zistení identity mŕtvoly nezistenej totožnosti, dňa 20. 7. 2021 – 

v priebehu hliadky sa na odd. MsP dostavil príslušník OKP Lučenec za účelom 

poskytnutia informácii o mŕtvej osobe v značnom štádiu rozkladu nezistenej identity. 

Na fotografii bola stotožnená osoba Koloman B., bezdomovec, ktorého sme 

identifikovali  na základe nami vyhotovených fotografii uvedenej osoby v priebehu jej 

života a prehliadaním kamerových záznamov, na ktorých bola zachytená v minulosti, 

pričom sa zistilo viacero zhodných znakov a relevantných stôp s mŕtvou osobou. 

Príslušník OKP Lučenec sa poďakoval za poskytnutie významných informácií. 

• Preventívna činnosť pre deti, dňa 27. 7. 2021 príslušníkmi Mestskej polície Fiľakovo 

v areáli futbalového ihriska bola vykonaná ukážka a predstavenie práce mestskej polície 

pre deti letného tábora a mládežníckeho oddielu FTC Fiľakovo. 

• Úsek vrakov, dňa 9. 8. 2021 na základe podnetu občana o tom, že na ul. Fialkovej je 

dlhodobo odstavené motorové vozidlo zn. Fiat Seicento, modrej farby, ktoré je 

nepojazdné, bolo príslušníkmi Mestskej polície Fiľakovo vykonané kontaktovanie 

a upozornenie majiteľa vozidla p. Tótha, bytom Fiľakovo s výzvou, aby nepojazdné 

vozidlo s neplatným STK a EK odstránil z verejného priestranstva. Zároveň bol tiež 

upozornený, aby palivové drevo, ktoré má zložené na chodníku pri rodinnom dome, 

taktiež odstránil z verejného priestranstva, čo do určenej lehoty aj učinil.  

• Priestupok proti majetku, dňa 12. 8. 2021 počas hliadkovej činnosti na ul. 

Železničnej bolo spozorované, že tri podozrivé osoby nesú železnú vpusť šachty. 

Jednalo sa o osoby: Roman V. bytom Fiľakovo, Renáto Sz., bytom Fiľakovo a Michael 

Č., bytom Fiľakovo. Následne bola vykonaná previerka na tvári miesta skutku – ul. 1. 

Mája, kde od vedúceho pracovníka p. Dančíka bolo zistené, že jedná sa o vpusť 

odcudzenú spomedzi uvoľnených t.j.  voľne položených na ulici, ktorá mala byť 

následne späť osadená a zabetónovaná. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnej veci 

mohlo ísť o opakovanú krádež a tým o trestný čin krádeže  bola na miesto privolaná 

hliadka OOPZ, ktorá vec na mieste prevzala. 

• Podozrenie z prečinu výtržníctva  a iné, dňa 10. 9. 2021: na základe telefonického 

vyrozumenia zo stálej služby OO PZ Fiľakovo bolo v súčinnosti s hliadkou daného 

útvaru vykonané preverenie na ul. Hlavnej vo Fiľakove, kde v „Roxy – bare“ malo 

dôjsť k hromadnej bitke, ktorá následne mala pokračovať aj na samotnej ulici. Po 

príchode na miesto už bolo po bitke, na mieste sa nachádzajúce 2 osoby so zjavnými 

známkami po zraneniach boli privolanými vozidlami RzP prevezené na ošetrenie do 

NsP Lučenec. Na miesto sa dostavil aj náčelník MsP a riaditeľ OO PZ, ktorí na základe 

získania prvotných informácií sa rozhodli o príslušnosti a ďalšom postupe – o riešení 

veci formou začatia a vedenia trestného stíhania orgánmi štátnej polície. 

• Súčinnosť s OO PZ po vypátraní osoby, dňa 12. 9. 2021 bola vykonaná eskorta 

nezvestnej osoby Melindy B., bytom Fiľakovo, z ulice Záhradníckej na OO PZ vo 

Fiľakove. Pátranie po menovanej bolo vyhlásené s orgánmi OO PZ Zlaté Moravce dňa 

7.6.2021. 

• Úsek dopravy, dňa 17. 9. 2021 v priebehu hliadkovej činnosti bolo zistené, že na ul. 

Jilemnického vo Fiľakove, je v blízkosti križovatky s ulicou Hlavnou v protismere 

zaparkované osobné motorové vozidlo zn. Mercedes, ev. číslo: LC-629DI, čiernej farby, 

na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou a tým vodič uvedeného motorového 

vozidla – Erika B., bytom Šávoľ sa dopustila priestupku proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky. Vec bola na mieste riešená blokovou pokutou vo výške 20,-€. 

• Úsek ochrany mládeže pred alkoholizmom, dňa 17. 9. 2021 v čase 22:00 hod. bola 

v súčinnosti s hliadkou OO PZ Fiľakovo (za účasti riaditeľa OO PZ Fiľakovo 

a náčelníka MsP Fiľakovo) vykonaná kontrola prevádzok, ktorá bola zameraná na 

podávanie resp. požívanie alkoholických nápojov osobami ml. ako 18 rokov a na 

nedovolenú prítomnosť maloletých bez zákonného zástupcu po 21:00 h.  V prevádzke 
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Roxy bar boli zistené 3 porušenia zákona č. 219/1996 Zb., ktorého sa dopustili David J., 

bytom Fiľakovo (0,43mg/l), Barbora H., bytom Fiľakovo (0,15mg/l) a Anikó V., bytom 

Fiľakovo, pričom naposledy  umožnila konzumáciu alkoholu neplnoletej osobe. Druhá 

kontrola bola vykonaná v Cimet Bare, kde boli zistené porušenia citovaného 

zákona piatimi osobami:  Veronika Cs., bytom Fiľakovo, (0,15mg/l), Mercedes J., 

bytom  Innsbruck (0,61mg/l), Anna J., bytom Innsbruck (0,30mg/l), Sebastián B., 

bytom Fiľakovo (všetci jednotlivo riešení za priestupok) a Ladislav N., bytom Fiľakovo, 

ktorý ako čašník v prevádzke Cimet bar podal uvedeným osobám alkoholický nápoj, za 

čo mu bola udelená bloková pokuta vo výške  30.-€. 

• Kontrola Taxi služby, dňa 21. 9. 2021, v rámci  spoločnej akcie s hliadkami OO PZ 

bola vykonaná kontrola vodičov vozidiel miestnych taxislužieb. U prekontrolovaných 3 

vozidiel Taxi služby (2 x Buco Taxi, Zigi Taxi) neboli zistené závady. Počas kontroly 

ďalšieho vozidla   taxislužby, výrobnej značky a typu Seat Cordoba, sivej farby, ktorého 

vodičom bol Pavel B., bytom Fiľakovo, však boli zistené viaceré porušenia zákonných 

predpisov, z ktorých časť deliktov v zmysle príslušnosti riešili príslušníci OO PZ (zákon 

č. 8/2009 Z. z.) a ďalšie policajti MsP (zákon č. 56/2012 Z. z.) na mieste blokovou 

pokutou. 

• Úsek dopravy, dňa 22. 9. 2021 počas hliadkovej služby vykonávanej príslušníkmi 

Mestskej polície vo Fiľakove bolo na základe oznámenia od občana zistené, že na ul. 

Parkovej vo Fiľakove, je zaparkované osobné motorové vozidlo zn. Audi Q7, ev. číslo: 

DK 777BT, šedej farby, na verejnej zeleni, čím vodič uvedeného motorového vozidla 

Marek D., toho času bytom Fiľakovo, sa dopustil priestupku proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky, za ktorý mu bola uložená bloková pokuta vo výške 20.-€. 

• Úsek prevencie, dňa 28. 9. 2021 počas hliadkovej činnosti bola vykonaná kontrola 

okolia hradného areálu, kde bol vykonaný pohovor s mladistvými rómami, ktorí 

posedávali na lavičkách nesprávnym spôsobom (s vyloženými nohami). Boli na to 

upozornení. Za svoje konanie sa ospravedlnili a posadili sa na lavičku po správnosti. 

 

 

 

KOMENTÁR:  

 

a/ Úsek  verejného poriadku:  Správa o činnosti útvaru MsP predkladaná za predchádzajúce 

obdobie (2. štvrťrok) bola uzavretá zhoršujúcim sa stavom na úseku verejného poriadku 

najmä vplyvom výtržností, ktorým so železnou pravidelnosťou dochádzalo v súvislosti 

s organizovaním podujatí so živou hudobnou produkciou alebo usporiadaním diskoték 

v baroch v centre mesta Fiľakovo.   

 Ďalšie obdobie sa tak logicky nieslo v znamení navrátenia verejného poriadku do ulíc 

nášho mesta. Primárne so zameraním na obnovu verejného poriadku v dňoch a lokalite 

konania týchto podujatí.   

 Na uvedenom sme sa spolupodieľali najmä za aktívnej spolupráci s miestnym 

Obvodným oddelením PZ Fiľakovo, ako aj ďalšími zložkami štátnej polície a tiež za 

asistencie členov MOPS Fiľakovo. Boli vykonané ďalšie preventívne akcie zamerané na 

kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ochrane pred alkoholizmom č. 219/1996 Z. z. 

Zistené porušenia boli zdokumentované a ďalej riešené v priestupkovom konaní. Poskytovali 

sme potrebnú asistenciu zložkám PZ pri zisťovaní totožnosti osôb účastných na deliktoch 

vykazujúcich znaky trestného činu, aby mohli byť páchatelia v čo najkratšom čase vzatí na 
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zodpovednosť. Bol kladený zvýšený dôraz na kontrolu otváracej doby barov, na 

monitorovanie rozchádzajúcich sa skupín návštevníkov, aby sa predišlo a zabránilo 

prípadným roztržkám a ich hlučnému správaniu sa, ktorým často narušovali nočný kľud. 

Uvedené vyžadovalo aj vysoké nároky na proces organizácie práce, voľbu a zabezpečenie 

nasadenia potrebných síl a prostriedkov, v rámci ktorej činnosti sa pripravovalo osobite, na 

každé jedno podujatie.  

Samotná prítomnosť zvýšeného počtu zasahujúcich hliadok v meste však ešte 

neznamená, že žiadnej protiprávnej udalosti nemôže dôjsť. Dokazuje to aj skutok, ktorému 

došlo dňa 10. 9. 2021 v Roxy bare, ktorý bol azda najzávažnejší zo všetkých udalostí ako do 

počtu, tak aj do miery intenzity prejavu výtržníkov. Je možné dôvodne predpokladať, že 

trestný postih neminie viacero prítomných osôb. Zvýšený počet policajtov v uliciach však má 

svoj význam! Počet nasadených síl ovplyvňuje nie len formu a možnosti preventívneho 

pôsobenia, ale je dôležitým faktorom najmä pri rýchlosti a voľbe spôsobu (metodika) 

vykonania služobného zákroku s cieľom obnovenia verejného poriadku. 

Je neodškriepiteľné, že momentálny absolútny kľud nastal iba z dôvodu nových, 

prísnejších tzv. Covid opatrení. Je však nepochybné, že čiastočné zlepšenie stavu na danom 

úseku už bolo dosiahnuté aj pred prijatím nových epidemiologických obmedzení a to aj 

vplyvom všetkých prijatých opatrení a aktívneho prístupu zo strany bezpečnostných zložiek. 
 

b/ Úsek  ochrany  majetku:  Na tomto úseku boli evidované 4 prípady, z ktorých v dvoch 

neboli zistení páchatelia (poškodenie obkladu budovy MsKs, poškodenie okrasných stromov). 

Pri ďalšom skutku, drobnej krádeže tovaru bol dodatočne zistený páchateľ, ktorá vec bola 

odovzdaná na prejednanie odboru všeobecnej vnútornej správy na Okresnom úrade v Lučenci. 

V poslednom prípade (krádeže psa) sa objasňovanie skončilo odložením veci, keďže sa 

zistilo, že skutku nedošlo. Naďalej platí, že na danom úseku úzko spolupracujeme ako 

s členmi MOPS, tak aj s príslušníkmi štátnej polície.  

 

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

rozširovanie kamerového systému. Kamerový systém bol rozšírený o kameru na 

monitorovanie budovy MsKs, ktorá je často devastovaná a inak poškodzovaná (napr.: 

sprejovaním).   

 

 d/ Úsek odpadu:  V sledovanom období bolo preverovaných viac prípadov porušenia 

predpisov na úseku nakladania s odpadom. V 8 prípadoch boli stotožnení pôvodcovia odpadu. 

V štyroch z nich boli upozornení občania, ktorí v nepravidelných intervaloch prehľadávali 

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 neprichádzal v úvahu. V ostatných 4 prípadoch bolo vedené 

priestupkové konanie, ktoré veci boli ukončené podaním správy o výsledku objasňovania 

priestupku komisii pri MsÚ Fiľakovo. Vo 2 prípadoch sa nepodarilo zistiť pôvodcu odpadu. 

 

e/ Úsek odchytu  psov:  V období 3. štvrťroka 2021 priamo policajtmi MsP bolo 

odchytených 11 zabehnutých psov, ktoré boli následne umiestnené u prevádzkovateľa 

miestneho Občianskeho združenia Šťastné labky Fiľakovo. Nad rámec uvedeného počtu psov 

však boli zrealizované odchyty aj samotným občianskym združením, prostredníctvom jeho 

pracovníkov.  

 

f/ Úsek parkovania vozidiel: V sledovanom kvartály bolo venovanej viac pozornosti danej 

problematike ako v časoch trvania prísnejších epidemiologických opatrení. Viacnásobne sa 

kontrolovali platené a vyhradené parkoviská, úseky ulíc so zákazom státia a zastavenia,  
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miesta so zákazom vjazdu a pod., ale napríklad boli vykonané aj kontroly dodržiavania 

ustanovení cestného zákona prevádzkovateľmi taxislužieb, delikty riešené jednotlivo.    

Pokračovalo sa aj v činnosti na úseku odstavených vrakov, pričom na základe 

uzrozumenia a detailného poučenia v zmysle úpravy príslušnej legislatívy došlo k 

ich dobrovoľnému odstráneniu z verejného priestranstva samotnými vlastníkmi v ďalších 

dvoch prípadoch (viď. v časti riešených prípadov tejto správy).    

 

 

Organizačná činnosť a zmeny:   

 

• priebežne – počas celého obdobia sa vykonávalo dôsledné prešetrenie jednotlivých 

podnetov zo City monitoru, ktoré boli podrobne analyzované na báze individuálneho 

prístupu a následne riešené počas výkonu služby;  

• prípravy na 30. výročie vzniku MsP konané dňa 10. 9. 2021 vrátane presťahovania 

časti nábytku a zariadenia z dôvodu zmien funkčného využívania kancelárií v budove 

MsP;   

• 17. 9. 2021 spoločná kontrolná činnosť s OO PZ Fiľakovo zameraná na dodržiavania 

ustanovení zákona o ochrane pred alkoholizmom za účasti riaditeľa OO PZ 

a náčelníka MsP;  

• Dňa 21. 9. 2021 prevedenie plánovanej spoločnej kontroly s orgánmi OO PZ Fiľakovo 

na prevádzkovateľov taxislužieb. 

 

 

                                                                                                                    Náčelník MsP 

                                                                                                                    Mgr. Gabriel Benčik 

 

 


