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1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za II. štvrťrok 2022   

          Hodnotené obdobie z hľadiska personálnej obsadenosti MsP považujem za veľmi 

významné. V priebehu neho totiž došlo k prijatiu nového policajta (p. Ivan Murín), ktorý 

navyše v období od 21. 3. 2022 do 7. 6. 2022 úspešne absolvoval aj štúdium na MsP Nitra, 

čím získal odbornú spôsobilosť na plnenie úloh príslušníka obecnej polície a tým súčasne 

došlo aj k naplneniu personálneho stavu policajtov MsP na celkom 9 plne spôsobilých osôb.  

     

V priebehu II. štvrťroka 2022 bolo celkovo evidovaných 136 priestupkov, z  ktorých 

bolo 121 podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch resp. iných zákonov a  15 porušení 

všeobecne záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Za tieto delikty bolo uložených 74 

blokových pokút na celkovú sumu 500-€, napomenutím bolo riešených 56 priestupcov. 

Monitorovacím kamerovým systémom bolo zistených 23 prípadov.  Bolo odchytených 

celkovo 14  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./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 

IV./2021 96 66 30 27/240.-€ 59 4 

I./2022 121 99 22 47/340.-€ 61 3 

II./2022 136 121 15 74/500.-€ 56 2 
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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./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 

IV./2021 1 1 0/0.-€ 3 4 21 

I./2022 1 2 0/0.-€ 0 5 10 

II./2022 2 2 0/0.-€ 3 0 14 

 

2/ Riešené prípady  v  II. štvrťroku  2022 
 

• Prichytenie páchateľov krádeže, dňa 4. 4. 2022  počas hliadkovej služby na ul. Športovej pri 

prechádzaní okolo OD Tesco boli spozorované dve osoby ako bežali cez parkovisko nákupného 

centra S1. V tom hliadku upozornil pracovník SBS Tesco, že dve osoby mali kradnúť 

v obchodnom dome, pričom jedna mala mať na hlave červenú šiltovku, zároveň volal aj na OO PZ 

Fiľakovo. Vzhľadom k tomu, že popis sedel na utekajúce osoby, hliadka vykonala na mieste 

pátranie po osobách, kde tieto boli spozorované v areáli bývalého kúpaliska a to v jeho zadnej časti, 

kde boli prichytené.  Následne hliadka  zistila ich identitu, pričom išlo o osoby Karol B., bytom 

Fiľakovo a Szabolcs P., bytom Kráľ, okr. Rimavská Sobota. Na miesto sa dostavila aj hliadka OO 

PZ, ktorej menovaní dobrovoľne vydali veci pochádzajúce z krádeže. Prípad tak bol na mieste 

prevzatý policajtmi OO PZ Fiľakovo.  

• Podnet od občana, dňa 25. 4. 2022 na útvar Mestskej polície Fiľakovo bol podaný ústny podnet 

od občana, podľa ktorého majú v novinových stánkoch na ulici Biskupickej predávajú maloletým 

osobám produkt v podobe „žuvacieho tabaku“, ktorý obsahuje nikotín. Podľa podnetu po užití 

takéhoto produktu malo dôjsť ku nevoľnosti maloletých osôb počas školského vyučovania. Po 

obdŕžaní predmetného podnetu bolo k veci vykonané šetrenie. Bolo zistené, že skutočne majú 

v ponuke produkt, v ktorom sa nachádzajú kapsule obsahujúce nikotín. Obsluha novinového stánku 

bola  upozornená, že je zakázaný predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. 

Dodržiavanie ustanovení zákona týkajúceho sa predaja tabakových výrobkov v súvislosti 

s osobami mladšími ako 18 rokov, bol monitorovaný a preverovaný aj v priebehu nadchádzajúcich 

zmenách hliadok MsP, doposiaľ sa však nepotvrdilo. 

• Priestupok proti verejnému poriadku a predvedenie osoby, dňa 29. 4. 2022 hliadka MsP 

Fiľakovo počas hliadkovej služby na ulici Hlavnej pred predajňou 101 drogéria spozorovala 

skupinku mladých ľudí, pričom jeden z nich vyskočil a začal bezdôvodne búchať do zvislého 

informačného dopravné značenia, pričom v tom čase sa na ulici nachádzalo väčšie množstvo ľudí. 

Osoba bola hliadkou hneď na mieste vyzvaná, aby preukázala svoju totožnosť, čo však odmietla 

a z uvedeného dôvodu v zmysle § 9 ods. 2 Zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v čase o 21.35 

hod. bola predvedená na útvar MsP Fiľakovo. Následne bola zistená jej totožnosť, pričom sa 

jednalo o Róberta K., bytom Fiľakovo, ktorý svojím agresívnym správaním vzbudil verejné 

pohoršenie a tým sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c) Zák. 

č. 372/90 Zb. o priestupkoch.  Menovaný si bol vedomý spáchania priestupku a bol ochotný 

zaplatiť blokovú pokutu, ktorá vzhľadom na jeho vek (mladistvý) bola vymeraná v sume 10.-€. Po 

vykonaní potrebných úkonov z útvare bol okamžite prepustený. 
 

 

 



 

 

 

-3- 

 
• Úsek vraky na území mesta, dňa 10. 5. 2022 v priebehu hliadkovej činnosti bolo vykonané 

šetrenie ohľadom zaparkovaného osobného motorového vozidla zn. Fiat stilo na Námestí slobody, 

ktoré malo neplatné STK a EK. Vozidlo nebolo spôsobilé na cestnú premávku. Bol vykonaný 

pohovor s majiteľom vozidla Róbertom K., bytom Fiľakovo, ktorý ho svojpomocne dodatočne (do 

stanovenej lehoty) odstránil, čím tiež došlo k uvoľneniu ďalšieho parkovacieho miesta pri bytovke. 

• Žiadosť z OOPZ o preverenie oznámenia, dňa 14. 5. 2022 bola hliadka mestskej polície 

telefonicky požiadaná službukonajúcim policajtom OO PZ vo Fiľakove o preverenie oznámenia 

ohľadom problematického správania sa jedenej osoby počas spoločenského podujatia. Zistilo sa, že 

p. Alexander P., bytom Radnovce, okr. Rimavská Sobota  počas konania kultúrno-spoločenského 

podujatia (Venčeku), konajúceho sa v priestoroch telocvične ZŠ Lajosa Koháryho II s VJM vo 

Fiľakove po požití alkoholických nápojov sa mal dostať do slovného konfliktu s osobou (z kruhu 

rodiny jeho družky) sediacou za spoločným stolom, kde následne neovládol svoje emócie, keďže 

i napriek upozorneniam a výzvam organizátora podujatia (riaditeľa ZŠ) zvýšeným hlasom ďalej 

mal slovne napádať p. Róberta H. spôsobom, ktorý zrejme aj vzhľadom na povahu udalosti bol 

svedkami zhodnotený za prejav neslušný, zjavne vybočujúci zo spoločenskej normy správania sa, a 

ktorým v nich podozrivý vzbudil verejné pohoršenie. Vo svojom impulznom konaní menovaný 

pokračoval aj v prítomnosti privolanej hliadky MsP Fiľakovo, ktorej výzvy na opustenie od 

ďalšieho konania nerešpektoval, hliadkou opovrhoval a vrátil sa ku skupine personálu školy, aby 

pokračoval v nemiestnom správaní sa, po čom bol voči nemu zahájený služobný zákrok. Osoba 

bola prv zadržaná, použité voči nej donucovacie prostriedky - hmaty a chvaty sebaobrany, putá 

a neskôr predvedená z OO PZ na MsP. Vec bola predložená na OVVS OÚ Lučenec na prejednanie 

priestupku proti verejnému poriadku.   

• Divácke násilie, dňa 16. 5. 2022 počas hliadkovej služby bolo príslušníkmi MsP Fiľakovo 

vykonané šetrenie ohľadom výtržníkov z Rimavskej Soboty, ktorý dňa 15.5.2022 po skončení 

futbalového  zápasu Fiľakovo - Martin fyzicky napadli jedného z fanúšikov FTC na parkovisku 

pred predajňou Tesco na ul. Biskupickej. Jednalo sa o poškodeného Petra Sz., ktorému pod násilím 

vyzliekli tričko /žlto-modré/, ktoré si následne prisvojili. Potom z miesta ušli. Vec je zaznamenaná 

na kamerovom zázname čerpacej stanice GAS na ul. Biskupickej. Keďže išlo o skutok vykazujúci 

znaky trestného činu bola informácia odovzdaná na OKP Lučenec. 

• Úsek odpadu, dňa 18. 5. 2022  počas hliadkovej služby vykonávanej príslušníkmi Mestskej 

polície Fiľakovo bolo prijaté oznámenie od pracovníčky VPS Fiľakovo, pani Kataríny J. o tom, že 

na ul. Mlynskej, približne 200 metrov od firmy Dometic, smerom na obec Šíd spozorovala 

nelegálnu skládku odpadu pri nádobách na separovaný zber. Na mieste počas prvotných úkonoch 

boli zaistené vecné stopy (listiny), na podklade ktorých sa počas šetrení zistila konkrétna 

nehnuteľnosť, z ktorej odpad pochádzal. Nasledovali detailné preverovania počnúc od bývalej 

majiteľky nehnuteľnosti, cez realitnú spoločnosť a nového vlastníka až po jeho súčasného nájomcu, 

ktorými sa napokon zistilo, že pôvodcom odpadu bol Dominik H., bytom Fiľakovo, ktorý sa 

priznal k vynášaniu komunálneho odpadu z prenajatého rodinného domu, kde v súčasnosti býva 

a tiež k jeho uloženiu mimo zberných nádob. Vec bola predložená na prejednanie priestupkovej 

komisie MsÚ Fiľakovo. 

• Využitie kamerového monitorovacieho systému, dňa 23. 5. 2022 nás požiadali príslušníci OO 

PZ Fiľakovo o súčinnosť pri objasňovaní prečinu krádeže peňazí, ku ktorej došlo v cukrárni 

Monika na ul. Trhovej a zároveň poskytli aj popis oblečenia  podozrivej osoby. Na podklade 

záznamov z bezpečnostných kamier mesta Fiľakovo bolo zistené, že podozrivá osoba, ktorá mala 

oblečené žlté nohavice, bielu košeľu a čierny pulóver, vychádza z cukrárne v čase o 15:24 hod. 

a smeruje na Námestie slobody, pričom neprirodzene drží ľavú ruku. Osoba bola následne 

stotožnená, ktorá neskôr pred orgánmi OO PZ Fiľakovo sa aj priznala ku krádeži peňazí. 

V predmetnej veci je dožiadajúcim útvarom PZ vedené trestné konanie voči páchateľovi.  

• Zistenie a objasnenie prípadu krádeže, dňa 1. 6. 2022  telefonicky oznámil príslušník MsP 

Fiľakovo (v čase čerpania osobného voľna), že na ul. Továrenskej vo Fiľakove videl troch mužov 

nesúcich kovové zábradlie žlto-čiernej farby, s ktorým cez Mestský park smerujú na ul. Železničnú, 

a ktoré by mohlo byť ukradnuté z vedľa koľajiska pri malej železničnej stanici. Hliadka preverila 

oznámenie, kde pred obytným domom na ul. Železničnej č. 40  spozorovala troch mladíkov 

s kusom železného zábradlia. Zhodne potvrdili predpokladané miesto pôvodu zábradlia aj 

protiprávnu formu jeho zmocnenia sa. Mali v úmysle ho odovzdať do miestnej výkupne zberných 
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surovín. Ich totožnosť sa zistila v osobách: Patrik R., Alex O. a Eugen B.  Vzhľadom na miesto 

spáchania skutku bola o prípade telefonicky vyrozumená stála služba príslušného oddelenia 

železničnej polície Lučenec, policajti ktorého útvaru následne predmetnú vec na mieste prevzali na 

ďalšie konanie.  

• Opatrenie na úseku parkovania autobusov, dňa 8. 6. 2022 v priebehu hliadkovej činnosti bolo 

prijaté telefonické oznámenie od náčelníka MsP Fiľakovo, v zmysle ktorého na ul. Továrenskej 

mal byť zaparkovaný autobus s maďarským evidenčným číslom v rozpore s bezpečnosťou 

a plynulosťou cestnej premávky. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná 

o turistický autobus z Maďarska, ktorého vodič zaparkoval mimo vyhradené parkovisko pre 

autobusy na ul. Baštovej. S vodičom bol vykonaný pohovor, počas ktorého mu bolo vysvetlené, že 

parkovaním najmä vzhľadom na rozmery vozidla bráni v plynulom prejazde ostatných vozidiel po 

ulici Továrenskej, pričom bol súčasne vyzvaný, aby preparkoval autobus na parkovisko na tento 

účel vytvorené a určené. Vodič výzve porozumel a tak aj urobil. Za svoje konanie sa ospravedlnil 

a preparkoval autobus na vyhradené parkovisko pre autobusov na ul. Baštovej, kde si zakúpil aj 

parkovací lístok. 

• Objasnenie zločinu krádeže za využitia KMS dňa 9. 6. 2022  povereným príslušníkom z OO PZ 

Fiľakovo bol útvar mestskej polície požiadaný o prezretie archivovaných kamerových záznamov zo 

dňa 18.05.2022 k veci trestného činu krádeži na osobe v predajni Lidl. Nakoľko doba archivovania 

záznamov z KMS vo Fiľakove je 15 dní záznamy zo dňa 18.05.2022 už neboli v archivácií. 

Napriek uvedenému bol pracovník MsP obsluhujúci KMS (p. M. Nagy) povereným príslušníkom 

OO PZ Fiľakovo oboznámený s identifikačnými znakmi podozrivých osôb, ktoré sa zistili na 

podklade záznamov z bezpečnostných kamier v predajni Lidl, ktorými bola akt krádeže zachytená. 

Na základe týchto poznatkov boli ešte v priebehu toho dňa obsluhou KMS (p. M. Nagyom) počas 

prezerania aktuálnych obrazových výstupov najmä podľa oblečenia spozorované a spoznané 

podozrivé osoby z hore uvedenej krádeže, vysedávajúce na autobusovej zastávke na ul. 

Biskupickej. Poverený príslušník OO PZ Fiľakovo bol o zisteniach obratom vyrozumený, ktorý 

osoby na mieste zastihol. Vec bola orgánmi OO PZ objasnená, pričom sa zistilo, že páchateľkou je 

tzv. „olašáčka“  Júlia B., bytom Lučenec, viackrát súdne trestaná za obdobnú trestnú činnosť. 

Keďže sa krádeže v tomto prípade dopustila na osobe vyššieho veku (Ing. Rečka 80 r.) v danej veci 

ide o zločin krádeže, konanie sa vedie na OKP Lučenec. 

• Krádeže pletiva v štádiu pokusu, dňa 9. 6. 2022 v priebehu služby bol v lokalite Červenej skaly 

pri čiastočne oplotenom stavebnom súkromnom pozemku spozorovaný podozrivo sa správajúci 

mladý muž, ktorý na otázku, prečo pri oplotení pozemku postáva odpovedal, že on tu nič nerobí, 

ale len tak postáva. Na mieste bolo zistené, že na uvedenom mieste došlo k poškodeniu oplotenia 

(odštiknutiu španovacích drôtov). Podozrivá osoba mala v ruke štikací nástroj, ktorý skrývala za 

chrbtom. Hliadke mestskej polície sa na mieste priznala, že odštikla drôty, ktoré mala v úmysle 

speňažiť. Bola kontaktovaná stála služba OO PZ, ktorá lustráciou zistila, že osoba v období 

posledných dvoch rokov sa dopustila obdobného konania, preto v tejto veci už ide o podozrenie 

z trestného činu krádeže. Jednalo sa o osobu Vojtech O., bytom Fiľakovo. Na miesto sa dostavila 

hliadka OO PZ, ktorá vec prevzala na dokumentovanie trestného činu krádeže.  

• Úsek odpadu, dňa 20. 6. 2022 príslušníkmi Mestskej polície Fiľakovo bol zistený priestupok 

podľa § 46  Z. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorého skutku sa 

dopustil Štefan B., trvale bytom Fiľakovo tým, že k plechovým garážam na ul. Radničnej vyložil 

rôzny komunálny odpad, čím založil tak na mieste nelegálnu skládku odpadu. Vec bola na mieste 

riešená uložením  blokovej pokuty vo výške 20,-€.               

• Úsek dopravy, dňa 21. 6. 2022 v čase 19:56 hod. počas motorizovanej hliadkovej služby 

vykonávanej príslušníkmi Mestskej polície Fiľakovo na ul. J. Bottu vo Fiľakove bolo počuť cez 

pootvorené okno služobného vozidla na strane vodiča silný zvuk motora zozadu prichádzajúceho 

vozidla. Následne bolo spozorované v spätných zrkadlách rýchlo sa približujúce vozilo Škoda 

fabia, modrej farby, ečv. LC 170 DF,  ktorého vodič nezvládal riadenie, nakoľko ho vynieslo  do 

protismeru, ale ako spozoroval vozidlo hliadky mestskej polície začal prudko brzdiť, čo potvrdil aj 

piskot pneumatík. Vodič vozidlo evidentne nemal vedenie vozidla pod kontrolou a skoro narazil do 

služobného vozidla mestskej polície, za ktorým len s ťažkosťami dobrzdil a zastavil. Hliadka 

 

 

 



 

 

 

 

-5- 
 

mestskej polície okamžite vystúpila z vozidla a šla skontrolovať posádku vozidla, či nedošlo 

k zraneniu nejakej osoby. Vzhľadom na dobrú osobnú znalosť bola zistená aj identita vodiča, 

jednalo sa o osobu: Justin B., bytom Fiľakovo, pre hliadku známu aj v spojitosti s drogovou 

trestnou činnosťou. Na miesto sa dostavila hliadka OOPZ, ktorá vykonala dychovú skúšku 

u vodiča s negatívnym výsledkom.  Nakoľko však vodič pôsobil dosť dezorientovane a správal sa 

roztržito, hliadka OO PZ ho previezla do NsP Lučenec na vyšetrenie, či jeho schopnosť na vedenie 

vozidla nebola obmedzená užitím psychotropných alebo omamných látok, pričom toto vyšetrenie 

už bolo s pozitívnym výsledkom. Celá udalosť bola zachytená aj kamerovým systémom mestskej 

polície Fiľakovo, záznam bol poskytnutý pre ďalšie konanie.  

• Asistencia pre terénneho pracovníka, dňa 29. 6. 2022, 25. 8. 2022 hliadka MsP spolu s terénnym 

sociálnym pracovníkom p. Botošom na adrese Fiľakovo, Tulipánová č.1006/25 vykonala 

preverenie informácií o zdržiavaní sa väčšieho počtu cudzích osôb v poschodovom rodinnom 

dome. Na mieste zistené, že sa tam nachádza Miroslava E., bytom Lučenec, ktorá uviedla, že tam 

prišla bývať spolu so svojimi štyrmi deťmi ako aj jej kamarátka Karolína F., bytom Lučenec, spolu 

s dvomi deťmi. Ďalej uviedla, že sa u oboch jedná o opustené matky, ktoré boli predtým 

umiestnené v krízovom centre pre opustené ženy v Lučenci a toto bývanie im pomohla vybaviť 

sociálna pracovníčka Mgr. Petra S. z Lučenca. V uvedenom rodinnom dome bývajú na základe 

nájomnej zmluvy medzi oboma ženami a majiteľom rodinného domu Tiborom Z., bytom 

Opatovská Nová Ves, ktorú nájomnú zmluvu aj predložila k nazretiu. Ďalej sa tam nachádzala aj 

osoba Július F., bytom Málinec, ktorý uviedol, že sa bude občas taktiež zdržiavať na uvedenej 

adrese. Osoby boli upozornené a poučené, že si majú vybaviť všetky potrebné náležitosti na MsÚ 

Fiľakovo.   

 

 

 

3/ Komentár k jednotlivým úsekom činností  
 

a/ Úsek  verejného poriadku:  Úvodom vyzdvihujem, že v hodnotenom období nebolo 

zaznamenané žiadne vážnejšie resp. hromadné narušenie verejného poriadku. Počas bežného 

výkonu pracovných činností hliadky MsP riešili viacero problémov na úseku občianskeho 

spolunažívania a narušenia verejného poriadku, ktoré však nevykazovali znaky vyššieho 

stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť. Zasahovali viackrát aj voči neprispôsobivým 

občanom a bezdomovcom, či už na základe podnetu občanov, členov MOPS Fiľakovo alebo 

vlastného zistenia. Boli nápomocné občanom pri riešení ich každodenných problémov, 

počnúc od poskytnutia rôznych informácií, cez vykonanie pátrania až po poskytnutie rád 

k riešeniu ich problémov osobného charakteru.  

 Pokračovalo sa v monitorovaní ubytovania vojnových utečencov, ako aj  v realizovaní 

vlastnej akcie pod názvom „Bezpečný prechod“ zameranej na kontrolu prechodov pre 

chodcov. s cieľom poskytnúť chodcom osvetu o súvisiacich pravidlách a upozorniť ich na 

hroziace nebezpečenstvá na prechodoch.    
 

b/ Úsek  ochrany  majetku:  V skúmanom období boli na danom úseku dosiahnuté 

chvályhodné výsledky, keď z časti na podklade použitia záznamov kamerového 

monitorovacieho systému a v niektorých prípadoch priamym výkonom služby v teréne boli 

zistení/prichytení páchatelia v predchádzajúcej časti (v 2. bode tejto správy) citovaných 

udalostí (krádež tovaru v Tescu zo 4. 4. 2022; krádež peňazí v Cukrárni z 23. 5. 2022, krádež 

zábradlia z 1. 6. 2022, krádež na osobe v LIDL z 9. 6. 2022 a krádež pletiva z 9. 6. 2022).   

 

c/ Úsek kamerového systému: I keď v súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne projekty, 

reflektujúc na aktuálne dianie sa, miestne potreby a kriminalitu, tiež  zohľadňujúc aj postupné 

opotrebovania sa najstarších, otočných kamier došlo k čiastočnému rozšíreniu (1), výmene (1) 

a preloženiu  (1) kamery monitorovacieho systému.   
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d/ Úsek odpadu:  V 2 konkretizovaných skutkoch zloženia väčšieho množstva komunálneho 

odpadu mimo miesta na to určeného v časti „riešené prípady ...“ tejto správy boli zistení 

páchatelia. Ich delikty boli uzavreté rozdielne, uložením blokovej pokuty (20.-€) pre jedného 

vinníka, kým priestupkové objasňovanie v druhej veci bolo ukončené predložením 

priestupkového spisu komisii MsÚ Fiľakovo na prejednanie .  

V spolupráci s riaditeľom VPS Fiľakovo boli vyhotovené dvojjazyčné upozornenia 

(informatívne tabule a samolepiace fólie) pre občanov, ktoré boli následne umiestnené na 

miesta, kde opakovane dochádza k vysýpania smetí resp. založeniu čiernych skládok odpadu.  

Počnúc dňom 15. 5. 2022 (až doposiaľ) sa vykonáva pravidelná monitorovacia činnosť 

a fyzická kontrola všetkých zberných kontajnerov Humana umiestnených na teritórií mesta 

Fiľakovo, keďže bolo zistené opakované poškodenie visiacich zámkov na niektorých 

zberných kontajneroch. 

 

e/ Úsek odchytu  psov:  V období 2. štvrťroka 2022 priamo policajtmi MsP bolo 

odchytených 14 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:  Vzhľadom na verejnosťou signalizovanú i službou MsP 

vnímanú nedisciplinovanosť vodičov motorových vozidiel na danom úseku bola zvýšená 

činnosť hliadok s cieľom zlepšenia stavu. Potvrdzuje to aj počet zistených deliktov (74) 

v doprave, ktorý v danom období vzhľadom na celkový nápad priestupkov (121) predstavuje 

podiel niečo cez 61%. Forma prejednania vodičov napomínaním v mnohých prípadoch sa  

ukázala ako nedostačujúca na dosiahnutie výchovného vplyvu. S cieľom zlepšenia stavu tak 

za opakujúce sa porušenia predpisov a závažnejšie delikty (dlhší čas alebo spôsob parkovania, 

súčasné porušenie viacerých predpisov atď.) bola zvolená forma blokového konania.  

 Čo sa však týka parkovania nepojazdných vozidiel tzv. vrakov na parkoviskách najmä 

pred bytovými domami, tak na danom úseku sa pokračovalo zaužívaným spôsobom. Počas 

miestneho šetrenia bol zistený majiteľ jedného vozidla, ktorému sa doručili dvojjazyčné 

(slovensky a maďarsky) upozornenia a súčasne bol dôkladne uzrozumený o zákonnom 

postupe podľa § 67 zákona o odpadoch č. 79/2015. Týmto spôsobom v kvartály druhého 

štvrťroka 2022 došlo k odstráneniu (1) ďalšieho nepojazdného vozidla z verejného 

priestranstva (viď udalosť v 1. bode, na 3 strane tejto správy). 

 

 

Organizačná činnosť a zmeny:   

➢ dňa 14. 4. 2022 (štvrtok) z dôvodu vysokej frekvencie vozidiel v uliciach nášho mesta 

a vyťaženosti parkovacích miest bola vykonaná celodenná akcia zameraná na kontrolu 

parkovania vozidiel pred Veľkonočnými sviatkami; 

➢ v dobe 20. – 21. 4. 2022 boli vyslaní 2 príslušníci MsP (Kakuk, Tóth) na Inštitút 

vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, kde absolvovali školenie na odchyt 

túlavých zvierat;  

➢ v dňoch 28. - 29. 4. 2022 odstavené služobné motorové vozidlo Škoda Rapid na 

montáž svetelnej rampy (tzv. maják); 

➢ dňa 12. 5. 2022 priamo vo firme výrobcu v Slovenskej Lupči sa uskutočnil nákup 3 ks 

pištolí zn. Grand power Q100 compakt. Tie boli vzápätí predložené k registrácii na 

oddelenie dokladov OR PZ Lučenec a aktuálne sú už využívané pri výkone služby.  

➢ v zhodný deň (12. 5. 2022) bola vykonaná prostredníctvom zamestnancov oddelenia 

dokladov OR PZ Lučenec aj jedna z pravidelných kontrol uloženia a nakladania 
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s pridelenými zbraňami na MsP Fiľakovo, v priebehu ktorej neboli zistené žiadne 

nedostatky;  

➢ dňa 13.5.2022 pod vedením inštruktorov bojovej a streleckej prípravy  OR PZ 

Lučenec bola uskutočnená plánovaná spoločná strelecká príprava príslušníkov MsP 

Fiľakovo (s príslušníkmi MsP Lučenec) na strelnici v obci Veľké Dravce;  

➢ operatívna spolupráca s orgánmi OO PZ Fiľakovo pri získavaní poznatkov 

k poškodeniu fasády 3 činžiakov pri križovatke ulíc Sládkovičovej a Parkovej 

s grafitmi v podobe nápisov: „R.I.P. EPOS“. Získaná informácia o význame nápisu, 

ktorý mal byť zhotoviteľom adresovaný pre nedávno tragicky zosnulého p. Juraja 

Čuvaja (ml.) , prezývaného „EPOS“  v znení približne:  „odpočívaj v pokoji J. Čuvaj“. 

Páchateľ skutku bol zistený policajtmi OKP Lučenec.; 

➢ spolupôsobili sme na zabezpečovaní verejného poriadku na športových (futbalové 

záspasy FTC Fiľakovo, 28. 5. 2022 Fiľakovský cross) rôznych spoločenských 

a kultúrnych podujatiach (stavanie mája, sprievod z Gymnázia, ukončenie školského 

roka pri ZŠ na ul. Školskej a Mládežníckej);  

➢ vykonávali sme dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky pri 

prechodov pre chodcov v blízkosti základných škôl, tiež počas premaľovania 

niektorých prechodov pre chodcov pracovníkmi SSC Lučenec; 

➢ na úseku preventívnej činnosti na tému kriminalita mládeže v školskom prostredí 

a mimo neho, drogová prevencia, šikana medzi spolužiakmi a nástrahy internetu boli 

uskutočnené prednášky spojené s ukážkami na Špeciálnej základnej škole a Základnej 

škole Š. Koháryho II. s VJM  vo Fiľakove;   

 

  

 

Mgr. Gabriel Benčik 

              náčelník MsP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


