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Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

III.  štvrťroka  2022 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za III. štvrťrok 2022   

          V priebehu hodnoteného obdobia došlo k stabilizácii personálneho stavu. Na MsP 

Fiľakovo tak v súčasnosti pracuje už 9 plne spôsobilých policajtov vrátane náčelníka a 2 

osoby obsluhujúce kamerový monitorovací systém.   

     

V priebehu III. štvrťroka 2022 bolo celkovo evidovaných 104 priestupkov, z  ktorých 

bolo 85 podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch resp. iných zákonov a  19 porušení 

všeobecne záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Za tieto delikty bolo uložených 59 

blokových pokút na celkovú sumu 445-€, napomenutím bolo riešených 38 priestupcov. 

Monitorovacím kamerovým systémom bolo zistených 19 prípadov. Službou MsP Fiľakovo 

bolo odchytených celkovo 15  psov. 

 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

Počet 
porušení 
PZ a iné 

Počet  
porušení 

VZN 

Počet zaplatených 
pokút  na sumu 

Počet 
napome-   

nutí 

V štádiu 
riešenia 

I./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 

III./2022 104 85 19 59/445.-€ 38 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 

III./2022 0 1 0/0.-€ 1 3 15 

 

2/ Riešené prípady  v  III. štvrťroku  2022 
 

• Odchyt psa, dňa 6. 7. 2022: prijaté telefonické oznámenie od pani Tóthovej, že na ulici Kpt. 

Nálepku počas venčenia jej psa sa pokúsil na nich zaútočiť neznámy voľne sa pohybujúci pes 

stredného vzrastu, ktorého zahnala. Na základe toho bolo na mieste vykonané šetrenie a bol 

hliadkou zistený priestupok podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona číslo 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil majiteľ psa Zoltán Cs., bytom 

Fiľakovo, tým že nezabránil voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, za čo mu bola 

uložená bloková pokuta vo výške 20.-€.  

• Príspevok o lákaní detí do vozidla na cukríky, dňa 8.7.2022: bolo vykonané šetrenie na základe 

zverejneného príspevku Juraja Martináka na sociálnej sieti, v ktorom upozornil na vodiča 

motorového vozidla zn. Opel, bielej farby, s maďarským evidenčným číslom, ktorý mal lákať deti 

do svojho vozidla na cukríky. Boli obratom vykonané rozsiahle úkony. Cez kamerový systém bolo 

vykonané trasovanie vozidla podozrivého v meste Fiľakovo a zistené jeho evidenčné číslo (MR). 

K veci boli získavané informácie od autora výstražnej správy Juraja M., bytom Fiľakovo, ktorý 

udal, že síce nepočul, čo neznámy muž dievčatám hovoril, považoval za dôležité ich upozorniť, aby 

od neho nič neprijali. Bola zistená identita všetkých jednotlivcov z ohrozenej skupiny maloletých 

osôb. Tie k predmetnému podnetu v prítomnosti zákonných zástupcov poskytli zhodné informácie 

o tom, že v rámci hry stopovali vozidlá, keď v tom pri nich zastavilo vyššie uvedené vozidlo, 

z ktorého vystúpil neznámy muž oblečením pripomínajúci farára, ktorý ich však nijako nenabádal, 

aby si sadli do jeho vozidla a neponúkal im ani cukríky, ale akési „lesklé mince“. Z KMS sa zistilo, 

že vozidlo pred udalosťou parkovalo na námestí pred kostolom vo Fiľakove, kde daný neznámy 

muž nadviazal kontakt s náhodným okoloidúcim Alexandrom J, bytom Fiľakovo, ktorý uvedené 

potvrdil a udal, že neznámy muž hľadal miestneho farára a obdaroval ho medailónom svätej Panny 

Márie striebornej farby. Bola zistená totožnosť aj podozrivej osoby, pričom sa jednalo miestneho 

farára obce (MR) Mátraverebély, menom Ottó G, ktorý bol telefonicky kontaktovaný náčelníkom 

MsP. Udal, že pri stopujúcich dievčatách sa zastavil len z dôvodu poskytnutia pomoci, lebo sa 

nazdával, že môžu mať nejaký problém. Po vystúpení z vozidla však niektoré sa rozutekali, z čoho 

usúdil, že sa mohli obávať z reakcie nahnevaného vodiča, pričom súčasne pochopil, že išlo len 

o detské nezbedníctvo. Preto sa ich snažil slovami upokojiť a zároveň ich chcel obdarovať 

medailónmi svätej Panny Márie, aby ich tie ochránili pred zlom, ktoré neprijali. Potom z miesta 

odišiel. Vyjadril sklamanie z následného počínania autora príspevku, že ako si mohol jeho 

dobromyseľné počínanie tak nelogicky vyložiť.    
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• Súčinnosť so záchranným systémom ATE, dňa 9. 7. 2022: v čase o 17:20 hod. bola hliadka MsP 

CALL centrom telefonicky požiadaná o zabezpečenie pristávacej plochy na ul. Športovej (bývalé 

škvarové ihrisko), kde mal v čase 17:45 hod. pristáť vrtuľník ATE na prevoz pacienta. Miesto bolo 

nutné zabezpečiť z dôvodu zabránenia prístupu verejnosti. Na miesto sa dostavilo vozidlo RZP 

s pacientom, ktorý utrpel vážne poranenie hlavy pri dopravnej nehode na motocykli (zn. Babeta) 

v okrese Rimavská Sobota (okolie Hajnáčky). Hliadka na mieste zotrvala až do odletu vrtuľníka. 

• Súčinnosť pre OO PZ Fiľakovo, dňa 13. 7. 2022: na základe telefonickej žiadosti od príslušníka 

stálej služby OO PZ Fiľakovo bolo vykonané doručenie pitnej vody z ich oddelenia na ul. 

Mlynskú, kde hliadka OO PZ Fiľakovo zadržala vozidlo s utečencami zo Sýrie v počte 39 osôb. 

• Pomoc občanovi, 18.7.2022: na útvar MsP oznámila Viktória R., bytom Fiľakovo, že jej 

maloletému synovi dňa 16.7.2022 neznáma osoba ukradla detský bicykel červenej farby spred 

cukrárne Monika na ul. Trhovej. Na útvare MsP boli následne prezreté KMS a bolo zistené, že 

bicykel ukradla osoba zdanlivo nižšieho veku, ktorá mala oblečené zelené tričko s krátkymi 

rukávmi a modré krátke nohavice. Ďalej hliadka MsP vykonala pešiu hliadkovú činnosť na ul. 

Malá, Štúrova, Radničná, Jilemnického, Švermova so zameraním na vizuálnu kontrolu dvorov 

rodinných domov a osôb jazdiacich aktuálne na bicykloch po uliciach. V priebehu šetrenia na ul. 

Švermovej hliadka MsP spozorovala maloletú osobu jazdiacu na červenom detskom bicykli 

s totožným oblečením, ako páchateľ na KMS. V priebehu následnej kontroly sa potvrdilo, že ide 

o páchateľa skutku: maloletého Jána O., bytom Fiľakovo. Krádež ďalej realizovala vecne a miestne 

príslušná hliadka OO PZ Fiľakovo. 

• Využitie kamerového systému, stavebný odpad, dňa 18. 7. 2022: pomocou  KMS bolo zistené, 

že dňa 16.7.2022 v čase od 07,30 do 15:00 hod. na ul. Mlynskej neznáme osoby vynosili stavebný 

odpad v počte 15 fúrikov na verejné priestranstvo pri stanovišti separovaného odpadu.  Na mieste  

sa nachádzal drobný stavebný odpad, ktorý bol vysypaný na trávnatej ploche a taktiež do jarku.  

Objasňovaním priestupku sa zistilo, že pôvodcom odpadu je majiteľka rodinného domu v blízkosti 

- Žaneta B.,  bytom Fiľakovo, ktorá sa priznala ku spáchaniu skutku - povereniu pracovníkov firmy 

Jána K. na uloženie stavebného odpadu. Spisový materiál bol odovzdaný priestupkovej komisii 

MsÚ na prejednanie vo veci iného priestupku proti poriadku v správe podľa § 48 Z.č. 372/90 Zb. 

o priestupkoch s poukazom na ustanovenie § 31 ods. 1, písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Fiľakovo č. 11/2020.  

• Podnet z aplikácie City monitor, dňa 22.7.2022: na základe príspevku zistené, že na križovatke 

ulíc kpt. Nálepku a Hlavná chýba dopravná značka  „Stoj, daj prednosť v jazde!“. Prezretím 

záznamov KMS sa zistilo, že dopravná značka bola z miesta vytrhnutá dňa 16.7.2022 v čase okolo 

01.00 hod., avšak z dôvodu zníženej viditeľnosti sa páchateľov uvedeného skutku stotožniť 

nepodarilo. Informácie boli odovzdané pre OO PZ Fiľakovo, ktoré vo veci začalo trestné stíhanie 

a Regionálnu správu ciest Lučenec, ktorá na miesto osadila novú dopravnú značku. Dňa 25.7.2022 

hliadkou MsP Fiľakovo bolo zistené, že na predmetné miesto bola vrátená aj pôvodná dopravná 

značka. Prostredníctvom KMS sa zistilo, že ju na miesto priniesli 2 osoby na OMV zn. BMW, 

s identifikovateľným evidenčným číslom dňa 24.7.2022 v čase  o 05.30 hod., ktoré  na podklade 

týchto denných kamerových záznamov boli stotožnené. Zistené informácie boli odovzdané na OO 

PZ Fiľakovo. Vzhľadom však na vyššiu závažnosť skutku páchatelia boli následne obvinení 

útvarom OKP OR PZ Lučenec. 

• Krádež tovaru, dňa 2.8.2022: počas pešej hliadkovej služby bolo poslancom MsZ p. Ladislavom 

F. oznámené, že videl utekať osobu v smere od budovy nákupného strediska S1 na ul. Biskupickej, 

ktorá mala u seba pravdepodobne kradnutý tovar - viac kusov oblečenia aj s vešiakmi. Obsluhou 

kamerového systému MsP zistené, že osoba z ulice 1. mája bežala smerom na ulicu ČSA a tam 

pravdepodobne vošla do zrúcaniny domu rodiny Gubányiovej. Hliadka MsP Fiľakovo na danom 

mieste našla podozrivú osobu z krádeže a to Róberta G, bytom Fiľakovo, u ktorého sa našiel aj 

tovar pochádzajúci z krádeže. Hliadke sa priznal, že uvedené oblečenie ukradol z predajne Tedi. 

Vzhľadom na opakovanú krádež osoby išlo o podozrenie zo zavinenia z prečinu krádeže podľa § 

212/1g Trestného zákona, preto v zmysle vecnej a miestnej príslušnosti bola na miesto privolaná 

hliadka OO PZ Fiľakovo, ktorej bola vec odovzdaná na ďalšie konanie.  

• Preventívna činnosť - prednáška s besedou, dňa 16.8.2022: príslušníci MsP Fiľakovo vykonali 

prednášku s besedou v areály rekreačného strediska Obručná pre deti, ktoré sa nachádzali 

v detskom tábore organizovanom OZ – Purt pod vedením vedúceho Františka Sajka. Na prednáške 

boli odprezentované témy na kriminalitu mládeže, kriminalitu v školskom prostredí i mimo neho,  
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taktiež bola vykonaná ukážka výstroje a výzbroje príslušníkov MsP. Prednášky sa zúčastnilo cca. 

20 detí spolu s vychovávateľmi a dozorom.    

• Úsek psy, dňa 18.8.2022:  telefonické oznámenie od p. Karásekovej, že pred obytným domom  na 

ul. 1. mája č. 13 bola malá fenka, ktorá voľne pobehovala na verejnom priestranstve. Šetrením bolo 

zistené, že majiteľom psa je Helena H., bytom  Fiľakovo, ktorá sa dopustila priestupku podľa § 7, 

ods.1, písm. f)  Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za 

čo bola na mieste riešená blokovou pokutou vo výške 30,-€.  

• Oznam hliadky MOPS, dňa 19.8.2022: hliadkou MOPS oznámené, že na Námestí slobody 

konzumuje na verejnom priestranstve alkoholický nápoj Ernest H. Hliadkou MsP oznámenie 

preverené a potvrdené, že Ernest H., bytom Fiľakovo mal pri sebe 1,5 L. fľašku vína, z ktorej bola 

odpitá polovica objemu nápoja. Menovaný sa svojim konaním dopustil priestupku proti verejnému 

poriadku v zmysle  § 48 Z. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, tým, že porušil Čl. 4, ods. 9, písm. n. 

časť II. VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011. Za uvedený priestupok bol na mieste riešený blokovou 

pokutou vo výške 10,-€. 

• Priestupok na úseku alkoholizmu, dňa 23. 8. 2022: počas hliadkovej činnosti v mestskom parku 

bol zistený priestupok v zmysle §2 ods. 2 písm. a) Zákon č. 219/1996 Z. z.  o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 

izieb, ktorého sa dopustil mladistvý: Daniel D., bytom Čamovce a Enriko B., bytom Šávoľ 36 tým , 

že  v čase o 19:25 hod. počas kontroly v mestskom parku boli prichytení pri konzumácii alkoholu 

(konkrétne Vodky). Nakoľko sa jednalo o osoby ml. ako 18 r. menovaní sa svojim konaním 

dopustili vyššie citovaného priestupku. Obaja boli riešení na mieste v blokovom konaní po 5,-€. 

• Úsek autovraky, dňa 23.8.2022: hliadka MsP počas výkonu služby na ulici Tulipánovej pred 

rodinným domom č.34 riešila odstavené malé NMV zn. Ford Tranzit Connect, ev.č. LC-276 DJ, 

bielej farby, ktoré vozidlo malo sfúknuté predné kolesá a platnosť STK a EK vypršala ešte 

v mesiaci jún 2022. Od obyvateľov ulice Tulipánovej bolo zistené, že vozidlo tam bolo odstavené 

dlhšiu dobu cca. 2 roky. Bola vykonaná lustrácia vozidla cestou stálej služby OO PZ Fiľakovo, kde 

ako majiteľka vozidla bola zistená  Helena B., bytom Fiľakovo, ktorá sa dlhodobo zdržiava v 

zahraničí. Ďalej bolo zistené, že vozidlo na mieste zaparkoval z dôvodu poruchy jej syn Richard 

G., bytom Fiľakovo. Menovaný bol poučený, že v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je 

majiteľ povinný odstrániť z verejného priestranstva vozidlo, ktoré nie je spôsobilé na premávku 

a to do 60 dní od upozornenia na uvedený stav. Richard G. poučeniu porozumel. Dňa 24.8.2022 

vozidlo už bolo z miesta odstránené.   

• Úsek dopravy, dňa 3.9.2022: počas hliadkovej činnosti bola vykonaná kontrola vyhradených 

parkovacích miest pred predajňou Tesco na ul. Biskupickej, kde bolo zaparkované OMV zn. 

Škoda, identifikovaného evidenčného čísla, ktoré nemalo parkovací preukaz. Na mieste zistené, že 

vozidlo tam zaparkoval vodič Július F., bytom Fiľakovo, ktorý tým, že zaparkoval na miesto 

vyhradené pre telesne ťažko postihnuté osoby, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s 

parkovacím preukazom sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

podľa § 22 ods. 1 písm. l)  Z.č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tým, že 

porušil ustanovenie § 3 ods. 2 písm. b) Z. č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke. Ku spáchaniu 

priestupku sa na mieste priznal. Vec bola riešená v blokovom konaní na sumu 20,-€.  

• Preverenie oznámenia, dňa 5.9.2022:  telefonicky oznámené občanom mesta Fiľakovo, že na ul. 

Mládežníckej zo zberného kontajnera HUMANA dve osoby vyberali tam uložené ošatenie. Na 

mieste zistené, že sa jednalo o osoby Július B., bytom Biskupice a Milan O., bytom Biskupice, 

ktorí sa svojím konaním dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 Z. č. 372/1990  

tým, že porušili VZN mesta Fiľakovo č. 11/2020, § 3/8o). Menovaní sa k priestupku na mieste 

priznali a boli riešení napomenutím.  

• Preverenie oznámenia, dňa 28.9.2022: na útvar Mestskej polície Fiľakovo bolo telefonicky 

oznámené, že na ulici SNP sa nachádza na vozovke pokazené OMV, ktoré tvorí prekážku v cestnej 

premávke, jednalo sa o vozidlo zn. VW Golf, zelenej farby, identifikovaného evidenčného čísla, 

ktoré malo vylomené predné pravé koleso a vodič vozidla čakal na privolanú odťahovú službu. 

Nakoľko sa vozidlo nachádzalo v blízkosti neprehľadnej zákruty na frekventovanej ulici, bolo 

miesto označené za  
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využitia svetelného výstražného znamenia na služobnom motorovom vozidle MsP a premávka bola 

riadená príslušníkmi MsP do príchodu odťahovej služby a následného odstránenia pokazeného 

vozidla z vozovky. 

 

3/ Komentár k jednotlivým úsekom činností  
 

a/ Úsek  verejného poriadku:  Hodnotené obdobie vo všeobecnosti je možné z hľadiska 

organizovania kultúrno-spoločenských podujatí v našom meste označiť za špecifické.  

Naplnenie tohto prívlastku spočíva ako v množstve usporadúvaných akcií, tak aj vo vyššom 

počte ich návštevníkov. Najmä tieto aspekty boli rozhodujúcim indikátorom pre vyčlenenie 

vyššieho množstva síl a prostriedkov z radov bezpečnostných zložiek (MsP nevynímajúc) 

potrebných na zabezpečenie nerušeného priebehu jednotlivých podujatí resp. dohľadu nad 

verejným poriadkom v meste Fiľakovo. Táto voľba zvýšenej pripravenosti a nasadenia bola 

odmenená absenciou akýchkoľvek vážnejších resp. hromadných narušení verejného poriadku 

na a počas daných podujatí. 

 Hliadky MsP popri tom plnili úlohy aj vo všedných činnostiach, riešili rôzne problémy 

na úseku občianskeho spolunažívania občanov a rušenia verejného poriadku. Zasahovali 

viackrát aj voči neprispôsobivým občanom a bezdomovcom, či už na základe podnetu 

občanov, členov MOPS Fiľakovo alebo vlastného zistenia. Neváhali občanom pomôcť 

poskytnúť rôzne informácie, vykonať miestne pátrania (napr.: prezretím záznamov 

z kamerového monitorovacieho systému) po stratenej veci, či poskytnúť radu k riešeniu ich 

problému osobného charakteru.  

 Pokračovalo sa v pravidelnom detailnom (adresa, počet, osobné údaje osôb) 

monitorovaní vojnových utečencov z Ukrajiny ubytovaných v meste Fiľakovo.    
 

b/ Úsek  ochrany  majetku:  V skúmanom období bol na danom úseku evidovaný skutok 

poškodenia sklenej výplne informačnej tabule pred budovou MsÚ zo dňa 25. 7. 2022 a prípad 

krádeže kanalizačných poklopov z komunikácie spred rodinného domu č. 39 na ul. ČSA vo 

Fiľakove z 28. 9. 2022, v ktorých aj napriek vynaloženému úsiliu sa páchateľov zistiť 

nepodarilo.   

 Významnou mierou sme však prispeli k vzatiu na zodpovednosť osôb, ktoré spáchali 

iné skutky na úseku majetkovej trestnej činnosti (napr.: viď v časti riešených prípadov tejto 

správy z 18. 7. a 2. 8. 2022)).  

  

c/ Úsek kamerového systému: Od roku 2008 sa realizuje v meste kamerový monitorovací 

systém, ktorý sa priebežne (primárne cez projekty) obnovuje a rozširuje reflektujúc na 

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

sa starších kamier.  Bol teda postupne budovaný, kým sa rozrástol na celkový počet 50 ks 

kamier rôzneho druhu, ktorý v súčasnosti pokrýva väčšinu lokalít nášho mesta. Ich obsluhou 

sú poverení dvaja zamestnanci. Počas uplynulého obdobia bol plne funkčný resp. vyskytujúce 

sa drobné poruchy boli správcom priebežne opravené, odstránené.  

 Monitorovací kamerový systém je všeobecne prospešný nástroj pre občanov a samotné 

Mesto Fiľakovo, ktorý mimo udalostí deklarovaných v tejto správe aj v skúmanom období 

významnou mierou dopomohol získať relevantné informácie aj k ďalším prípadom a navyše 

aj odhaliť identitu ich páchateľov, napríklad pri deliktoch:   

➢ rozbíjania svietnikov deťmi na miestnom cintoríne zo dňa 17. 7. 2022; 

➢ trestného činu krádeže (tzv. vreckovej) na osobe nastupujúcej na autobus v priestoroch 

zastávky SAD na ul. Biskupickej zo dňa 5. 9. 2022; 

➢ prečinu krádeže vlámaním do osobného motorového vozidla na ul. Železničnej zo dňa 

10. 9. 2022.  
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d/ Úsek odpadu:  V priebehu skúmaného obdobia na úseku odpadového hospodárstva sa 

preverovalo 5 prípadov. Prevažne (4 prípady) šlo  o skutky zloženia komunálneho, či 

stavebného odpadu v rozsahu zodpovedajúcom priestupkovému zavineniu. Dôslednými 

šetreniami boli pôvodcovia týchto menej závažných deliktov zistení a následne po 

zdokumentovaní vykonaných dôkazov boli spisové materiály predložené priestupkovej 

komisie MsÚ na prejednanie veci (v 3 prípadoch). V prípade (4.), kedy nepriaznivé dopady na 

životné prostredie boli minimalizované okamžitým odstránením odpadu z miesta samotným 

páchateľom, bolo pristúpené k jeho prejednaniu formou blokovej pokuty vo výške 30.-€. 

 Posledný skutok, vzhľadom na zjavne väčší rozsah rôzneho druhu nelegálne 

uloženého odpadu (odhadom za nákladné vozidlo)  na verejnom priestranstve pred obytným 

domom č. 8 na ul. J. Bottu vo Fiľakove, na likvidáciu ktorého podľa orientačného vyčíslenia 

nákladov bola Verejnoprospešnými službami mesta Fiľakovo vyčíslená výška nákladov v 

sume 538,95.-€ bol odovzdaný na Obvodné oddelenie PZ vo Fiľakove pre podozrenie zo 

spáchania prečinu „Neoprávnené nakladanie s odpadmi“ podľa § 302 Trestného zákona. 

        

e/ Úsek odchytu  psov:  V období 3. štvrťroka 2022 priamo policajtmi MsP bolo 

odchytených 15 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.  

 Vzhľadom na množstvo podnetov o nezodpovedných majiteľov psov boli pripravené 

podklady potrebné k vykonaniu celoplošného monitorovania týchto domácich zvierat so 

zameraním na zistenie ich skutočného počtu v našom meste a kontrolu plnenia základných 

zákonných povinností ich držiteľmi v rozsahu zodpovedajúcom príslušnosti MsP. 

 

f/ Úsek parkovania vozidiel:  V sledovanom kvartály boli vykonané opakované kontroly 

spoplatnených parkovísk v správe mesta Fiľakovo. Bol kladený dôraz tiež na dodržiavanie 

pravidiel pri využívaní vyhradených parkovísk, úsekov ulíc so zákazom státia a zastavenia, 

ako aj miest so zákazom vjazdu. „Neposlušní“ vodiči boli vzatí na zodpovednosť v zmysle 

zákona. Za opakujúce porušenia predpisov a závažnejšie delikty (dlhší čas alebo spôsob 

parkovania, súčasné porušenie viacerých predpisov atď.) bola zvolená forma blokového 

konania.  

Služba MsP riešila tiež fenomén voľného odstavenia vozidiel určených na predaj – 

aktuálne nespôsobilých na premávku na pozemných komunikáciách. Nakoľko prvotné 

upozornenie majiteľa bolo postačujúce na ich odstránenie z verejného priestranstva v týchto 

konkrétnych prípadoch nebolo začaté priestupkové objasňovanie.   

 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 období tretieho 

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

priestranstva. 

 

Organizačná činnosť a zmeny:   

➢ od 01. 02. 2021 do 30. 09. 2022  na základe poučenia držiteľov vozidiel o ustanovení 

zákona o odpadoch, ktorým sa vymedzuje zákonný postup na odstránenie 

„autovrakov“  bolo samotnými držiteľmi na ich vlastné náklady dobrovoľne 

odstránených celkom 12 vozidiel z parkovísk mesta nachádzajúcich sa prevažne pri 

bytovkách (rok 2021 - I.Q – 3 vozidlá, II.Q – 2, III.Q – 2, IV.Q – 1 vozidlo; rok 2022 

– I.Q – 2, II.Q – 1, III.Q – 1 vozidlo). Celkový počet odstránených vozidiel môže sa 
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zdať nízky, ale v skutočnosti sa uvoľnil priestor jedného stredne veľkého parkoviska 

(pre porovnanie za budovou Pošty je parkovisko na 8, pri Bille na 9 parkovacích 

boxov);  

➢ zvýšeným výkonom služby sme sa spolupodieľali na nerušenom priebehu viacero 

kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom resp. v spolupráci mesta 

Fiľakovo (napr.: UDVart v dňoch 1. až 3. 7. 2022,  Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo 

v dňoch 12., 13. a 14. 8. 2022, Fiľakovské hradné hry dňa 3. 9. 2022, Fiľakovský 

hradný beh dňa 18. 9. 2022 a pod.), tiež sme dohliadali nad verejným poriadkom 

v meste Fiľakovo v čase konania ďalších akcií v réžii občianskych združení reps. 

iných fyzických, či právnických osôb (Felvidék fest dňa 23. 7. 2022, Várlak Folk lak 

v dňoch 26. a 27. 8. 2022, OZ hudba bez hraníc dňa 31. 8. 2022, Pivný festival dňa 24. 

9. 2022 atď.);   

➢ aktuálne sme začali pomerne rozsiahlu činnosť, monitorovanie všetkých psov na 

teritóriu nášho mesta.   

 

  

 

Mgr. Gabriel Benčik 

              náčelník MsP 

 


