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Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

IV.  štvrťroka  2022 
 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za IV. štvrťrok 2022   

          Správa o činnosti Mestskej polície (ďalej len „MsP“ ) sumarizuje výsledky, ktoré boli 

sledované a dosiahnuté v hodnotenom období, v 4. štvrťroku roka 2022. Charakterizuje 

celkový stav plnenia úloh mestskej polície pri zabezpečovaní obecných vecí verejného 

poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora 

mesta.  

     V priebehu IV. štvrťroka 2022 bolo celkovo evidovaných 78 priestupkov, z  ktorých 

bolo 65 podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch resp. iných zákonov a  13 porušení 

všeobecne záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Za tieto delikty bolo uložených 39 

blokových pokút na celkovú sumu 450-€, napomenutím bolo riešených 35 priestupcov. 

Monitorovacím kamerovým systémom bolo zistených 16 prípadov. Službou MsP Fiľakovo 

bolo odchytených celkovo 22  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 

IV./2022 78 65 13 39/450.-€ 35 0 
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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 

IV./2022 0 1 0/0.-€ 2 0 22 

 

2/ Riešené prípady  v  IV. štvrťroku  2022 
 

• Preverenie oznámenia, dňa 4.10. 2022: na útvar Mestskej polície Fiľakovo telefonicky oznámil 

občan, že pohostinstvo Lipnička na ul. Kukučínovej je otvorené aj po zatváracej dobe a ide odtiaľ 

hluk. Na základe toho hliadka MsP vykonala kontrolu predmetného miesta. Na mieste bolo zistené, 

že pohostinstvo je uzavreté, na dvore sa nikto nenachádzal a nebolo z priestorov pohostinstva 

počuť žiadny hluk. Počas kontroly objektu pohostinstva sa ku hliadke prihlásil prevádzkovateľ - 

Viktória Vargová, ktorá uviedla, že pohostinstvo uzavrela v riadne stanovenom čase, okrem nej sa 

v pohostinstve nikto nenachádza a taktiež potvrdila, že počula nejaký hluk na ulici, avšak kto hluk 

robil a čo sa tam dialo uviesť nevedela. Bola vykonaná kontrola okolia, kde nebol zaznamenaný 

pohyb žiadnych osôb.  

• Priestupok na úseku nakladania s odpadmi, dňa 10. 10. 2022: hliadkou MsP bolo zistené, že na 

ulici B. S. Timravy oproti rodinného domu č.7 vedľa nádob na separovaný odpad bol na voľnej 

ploche uložený rôzny stavebný odpad. Počas vykonaného šetrenia  bol zistený pôvodca odpadu a to 

Erik O., ktorý na uvedenej ulici zakúpil rodinný dom na ul. Timravy pod popisným č. 35 a pri 

stavebných prácach mu vznikol drobný stavebný odpad, ktorý uložil na verejné priestranstvo.  

Menovaný sa svojím konaním dopustil priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 Z. č. 372/90 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tým, že porušil ustanovenie § 31/1a, časť IV 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č.11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo. Vzhľadom k tomu, že sa ku skutku 

priznal a odpad z miesta odstránil bola vec na mieste riešená blokovou pokutou vo výške 20,-€. 

• Úsek prevencie, dňa 20. 10. 2022: bolo hliadkou MsP preverené oznámenie o tom, že niekto na 

ul. J. Bottu mal na mestskom pozemku nelegálne postaviť voliéru pre psa. Šetrením bola vecnosť 

oznámenia potvrdená, zistilo sa, že voliéru postavil a držal v nej psa p. Vojtech B., ktorý bol 

upozornený na svoje  protiprávne konanie a súčasne vyzvaný na odstránenie voliéry. Výzvu 

uposlúchol, likvidáciu voliéry uskutočnil ihneď, ako mu to okolnosti umožnili t.j. po uvoľnení 

miesta v útulku, kam musel byť jeho pes umiestnený.   

• Preverenie oznámenia, využitie KMS, dňa 21. 10. 2022: v čase o 01:22 hod. hliadke MsP bolo 

telefonicky oznámené Tiborom B. že dve neznáme osoby odtrhli z oplotenia pozemku k jeho 

domu, tam vyvesený  predvolebný plagát, ktorý následne prehodili do neďalekého 

 

 



 

 

 

 

-3- 
 

dvora firmy Balex Trade na ul. Daxnerovej č. 2. V priebehu následných šetrení a prezretí záznamu 

z kamerového monitorovacieho systému bolo zistené, že uvedený skutok vykonal Adrián B. Ten 

hliadke udal, že išlo z jeho strany o skratové konanie a súčasne prejavil záujem poškodenú vec 

uviesť do pôvodného stavu. Predmetný priestupok proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch tak bol s menovaným riešený uložením blokovej pokuty vo výške 30,-€, ktorú 

menovaný zaplatil na mieste.  

• Nelegálna skládka stavebného odpadu, dňa 31. 10. 2022: hliadkou MsP Fiľakovo bolo zistené, 

že vo Fiľakove na ul. Kvetnej pri ostrovčeku na separovaný odpad bola zriadená nelegálna skládka 

stavebného odpadu. Na uvedenom mieste boli vysypané a ponechané rôzne kusy polámaných tehál, 

zvyškov omietky a polámaných obkladačiek. Vykonaným šetrením bolo zistené, že pôvodcom 

predmetného stavebného odpadu je Renáta Š., ktorá svojim konaním  porušila ustanovenie § 31/1 

a, časť IV Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 11/2020 a tým naplnila skutkovú 

podstatu iného priestupku proti poriadku v správe podľa § 46  Z. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Ku 

spáchaniu priestupku  sa priznala, vec bola na mieste riešená uložením blokovej pokuty vo výške 

30,-€. 

• Krádeže zliatinových kanalizačných mreží, využitie KMS, dňa 2. 11. 2022: v čase o 13.05 hod. 

bolo telefonicky oznámené p. Norbertom G., že na ul. Tajovského neznámy páchateľ odcudzil 

zliatinový poklop z kanála. Hliadky MsP vykonali (motorizovaná aj pešia) obratom šetrenie, tzv. 

„po horúcej stope“.  Oznamovateľ počas ďalšieho hovoru spresnil dobu krádeže na čas od 7:30 do 

09.40 hod. toho dňa. Tieto relevantné informácie boli odovzdané obsluhe kamerového 

monitorovacieho systému a súbežne prikročilo k prvotným preverovaniam. Najmä na podklade 

detailnej analýzy záznamov KMS sa zistilo, že v uvedenom časovom rozpätí 2 podozrivé osoby 

vychádzajú z ul. Tajovského, ktoré tlačia na malom vozíku vec podobajúcu sa na kanálový poklop, 

a prostredníctvom záznamov z ďalších kamier bolo vzápätí úspešne prevedené aj trasovanie ich 

ďalšieho pohybu. Na základe dobre osobnej znalosti boli osoby hliadkou stotožnené, a zanedlho 

vypátrané v meste Fiľakovo, pričom išlo o Vojtecha O., a Erika K. Po ich konfrontácií so 

zadováženými dôkazmi na útvare MsP sa dobrovoľne priznali ako ku predmetnej, tak aj ku 

spáchaniu krádeží ďalších kanalizačných mreží a vpuste z blízkej minulosti, konkrétne z ulíc 

Vajanského a Štúrovej. Od páchateľov boli následne odňaté 2 ks kanalizačných mreží a 1 ks 

vpuste, ktoré boli následne vrátené pre správcu miestnej komunikácie VPS Fiľakovo. Na vec sa 

vzťahujúce spisové materiály (3 ks priestupky) boli v zmysle vecnej a miestnej príslušnosti 

odstúpené na miestne OO PZ Fiľakovo na ďalšie konanie. 

• Výzva na odstránenie neprihlásených vozidiel, dňa 3. 11. 2022: na základe podnetu od občana 

bola vykonaná previerka vo veci nedovoleného parkovania vozidiel nespôsobilých na premávku na 

pozemných komunikáciách tzv. určených na predaj, ktorých dočasným držiteľom mal byť p. 

Ladislav B. V priebehu previerky bol spracovaný podrobný súpis daných vozidiel. Ich 

identifikačné znaky boli vzápätí zahrnuté do písomnej výzvy na odstránenie neprihlásených 

vozidiel z verejného priestranstva mesta s upozornením na možný postup v zmysle zákona o 

odpadoch, ktorá bola následne na  adrese Hlavná č. 29 osobne doručená Ladislavovi B. 

Dodatočnou kontrolou na ul. Jilemnického a ul. B.S. Timravy sa zistilo, že držiteľ do stanoveného 

termínu (13.11.2022) z dotknutých priestranstiev na vlastné náklady dobrovoľne odstránil všetky 

motorové vozidlá. 

• Priestupok na úseku psov, dňa 9. 11. 2022: bolo prijaté telefonické oznámenie od p. Denisy J. o 

tom, že počas večerného venčenia psa rasy mopslík na dvore bytovky v mieste jej pobytu došlo 

k napadnutiu jej psa dvomi vlčiakmi susedy p. Heleny H.,, v priebehu ktorého jej pes utrpel 

zranenie, tržnú ranu hlbokú 1 cm a dlhú 3 cm na chrbte v oblasti zadných nôh. Miestnym šetrením 

sa zistilo, že útočiace psy sa na verejné priestranstvo dostali cez dieru v oplotení pozemku p. 

Heleny J., ktorá tým, že nezabránila voľnému pohybu a následnému útoku psa na iné zviera 

porušila ustanovenie príslušného zákona upravujúceho podmienky držania psov, čím sa dopustila 

priestupku. Strany konania však prejavili úprimný záujem na spoločnom doriešení následkov 

incidentu (t.j. podozrivou bol učinený prejav ospravedlnenia, vyjadrená ochota uhradiť výšku 

spôsobenej škody za ošetrovné u veterinárneho lekára a prevedená oprava poškodeného oplotenia). 

Vzhľadom na uvedené bola vec riešená blokovou pokutou vo výške 20.-€.      
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• Využitie kamerového systému, dňa 30. 11. 2022: počas hliadkovej služby hliadka MsP obdŕžala 

telefonické oznámenie od p. Petra R. o tom, že na železničnom priecestí pri malej železničnej 

stanici sú polámané závory. Po príchode na miesto hliadka zistila, že závory sú poškodené na 

pravej strane smerom od mesta a na ľavej strane, smerom od ul. Šávoľskej cesty v takom rozsahu, 

že jej koncové dosky boli odlomené. O zistených skutočnostiach bola telefonicky vyrozumená stála 

služba oddelenia železničnej polície Lučenec. Následne na útvare MsP boli prezreté 

zábery kamerového monitorovacieho systému, na podklade ktorých sa zistilo, že ku poškodeniu 

závor došlo v čase o 20:31 hod. tak, že i napriek spusteným závorám osoba prichádzajúca sa zo 

Šávoľskej cesty rukou udrela prv do závory v smere jeho príchodu bližšej a po prejdení priecestím 

aj do vzdialenejšej a to takou intenzitou, ktorou ich obe zlomil. V osobe páchateľa bola hliadkou 

spoznaná identita občana nášho mesta -  Štefana B. Zistené skutočnosti boli obratom odovzdané 

policajtom OŽP Lučenec.  

• Preverenie oznámenia, dňa 2. 12. 2022: v čase o 18:53 hod. bolo na útvar mestskej polície 

telefonicky oznámené primátorom mesta Fiľakovo, že na Námestí Slobody bol svedkom toho, ako 

došlo k poškodeniu (rozbitiu) sklenej výplne výkladu na predajni alkoholických a tabakových 

výrobkov, ktoré poškodila osoba bez vrchného oblečenia zdanlivo pod vplyvom alkoholických 

nápojov, ktorá sa mala presúvať z Námestia Slobody na ul. Vajanského. Opísaná osoba bola 

hliadkou spozorovaná na ul. Štúrovej, ktorá z dôvodu, že nevedela na mieste preukázať svoju 

totožnosť bola hliadkou predvedená na oddelenie mestskej polície. Zistilo sa, že sa jedná o Patrika 

R., ktorý hliadke MsP uviedol že bol na oslave narodenín svojho brata, kde požil väčšie množstvo 

alkoholických nápojov. Nakoľko menovaný bol zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov (čo aj 

sám potvrdil), neprichádzalo v úvahu jeho vypočutie a keďže odpadli aj akékoľvek iné zákonné 

dôvody ďalšieho obmedzenia jeho osobnej slobody, bol z útvaru prepustený. O skutku bol 

telefonicky vyrozumený majiteľ predajne p. Šoóš, ktorý po príchode na miesto najmä vzhľadom na 

odhadovanú výšku spôsobenej škody prevyšujúcu hodnotu 266.-€ (t.j. podozrenie z trestného činu) 

sa rozhodol prípad oznámiť na miestne OO PZ Fiľakovo. 

• Vypátranie hľadanej osoby, dňa 13. 12. 2022: na útvar MsP Fiľakovo telefonicky oznámili 

členovia MOPS Fiľakovo, že na ulici Biskupickej prišli do kontaktu s cudzou osobou, ktorá sa 

správala podozrivo, o ktorej sa nazdávali, že by sa mohlo jednať o hľadanú osobu. Na mieste bolo 

hliadkou MsP Fiľakovo zistené, že uvedená osoba nemá u seba žiadny doklad totožnosti a ani  

nevie hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Z predmetného dôvodu ako aj z dôvodu, že bolo 

podozrenie, že sa jedná o osobu v pátraní bola táto osoba predvedená v zmysle § 9 ods. 2  zákona č.  

564/1991 Zb. o obecnej polícii na MsP vo Fiľakove za účelom zistenia totožnosti. Bolo zistené, že 

sa jedná o osobu Michal Z. z Bratislavy, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Osoba bola následne 

dňa 13.12.2022 o 12.20 hod. odovzdaná na OO PZ Fiľakovo.  

• Úsek prevencie, dňa 13. 12. 2022: v priebehu hliadkovej činnosti vykonávanej na ul. Biskupickej 

pred predajňou Lidl cez výkladné sklo uvedenej predajne spozorovala hliadka konflikt medzi 

pracovníčkou SBS a jednou podozrivo sa správajúcou osobou. Z artikulácie osôb vzniklo 

podozrenie, že sa osoba dopustila krádeže, preto hliadka MsP zastala pred predajňou. Následne 

z predajne vyšla podozrivá osoba, za ktorou krikom utekala pracovníčka SBS a vyzývala ju, aby 

zastala. Podozrivú osobu hliadka zastavila a pracovníčka SBS jej prikázala, aby išla s ňou do 

predajne, nakoľko bola presvedčená, že sa dopustila krádeže. Na mieste bolo zistené, že sa jedná 

o Nikolasa C., ktorý z predajne ukradol fľašu whisky v hodnote 12,-€. Nakoľko vzniklo 

podozrenie, že sa mohlo jednať o opakovanú krádež (lustráciou sa podozrenie potvrdilo) bola na 

miesto privolaná hliadka OO PZ Fiľakovo, ktorá vec na mieste prevzala.  

• Poškodenie cudzej veci, dňa 30. 12. 2022: bolo prijaté telefonické oznámenie od p. Eriky K. 

predavačky z predajne Štart auto na ul. Šávoľskej o tom, že jej neznáma osoba rozbila bočné sklo 

na osobnom motorovom vozidle a z miesta utiekla smerom do mesta. Hliadka MsP Fiľakovo sa 

dostavila na miesto, kde od oznamovateľky si vyžiadala podrobný popis páchateľa a jeho 

oblečenia. Na podklade týchto informácií začala pátrať tzv. po horúcej stope. Boli vykonané 

kontroly centra mesta, okolitých ulíc, ako aj kontrola mestského parku, kde bola spozorovaná 

osoba postavou aj oblečením zodpovedajúca opisu  
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získaného od poškodenej. Jednalo sa o Vojtecha R., ktorý hliadke MsP sa na mieste priznal ku 

spáchaniu uvedeného deliktu. Na miesto sa dostavila aj hliadka OO PZ Fiľakovo, ktorá vec 

prevzala na zdokumentovanie. 

  

 

3/ Komentár k jednotlivým úsekom činností  
 

a/ Úsek  verejného poriadku:  Vzhľadom na relatívny pokoj aj v priebehu ďalšieho 

(skúmaného) kvartálu roka 2022, spočívajúci v absencii  akéhokoľvek vážnejšieho resp. 

hromadného narušenia verejného poriadku sa javí aktuálny stav na tomto úseku ako zdanlivo 

pretrvávajúci, stabilizovaný. 

 So zámerom zachovania priaznivého stavu a zvýšenia prevencie kriminality 

v predvianočnom období bola hliadkami MsP a MOPS takmer v priebehu celého mesiaca 

december 2022 zintenzívnená hliadková činnosť v uliciach nášho mesta. Napokon sa ukázalo, 

že nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov prinieslo svoj účinok, keďže nedošlo k nárastu 

žiadnych protiprávnych činov.  

 Tento stav však nemá žiaden vplyv na výkon bežných pracovných činností hliadok 

MsP, ktoré na úseku občianskeho spolunažívania a narušenia verejného poriadku riešili aj 

viacero menej závažných problémov (t.j. nižšej intenzity – stupňa spoločenskej 

nebezpečnosti). Takisto niekoľkokrát zasahovali aj voči neprispôsobivým občanom 

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

zistenia.  

V dňoch najvyššej frekvencie návštev miestneho cintorína v súvislosti so sviatkom 

Všetkých svätých spoločne s členmi MOPS Fiľakovo vykonávali riadenie premávky na 

priľahlej komunikácii s dôrazom na bezpečný vjazd a výjazd vozidiel na a z parkovísk.  

Spolupodieľali sa aj na pravidelnom  (jeden krát týždenne) monitorovaní vojnových 

utečencov z Ukrajiny ubytovaných v meste Fiľakovo.   

Hliadky boli občanom nápomocní aj v iných oblastiach, vyslovene nesúvisiacich 

s plnením zákonom delegovaných úloh pre MsP ako napr.: občanom poskytovali rôzne  

informácie, rady pre riešenie ich problémov osobného charakteru atď. 
 

b/ Úsek  ochrany  majetku:  Počas obdobia posledného štvrťroka 2022 bolo na danom úseku 

evidovaných 5 priestupkov, z ktorých iba v jednom nebol zistený páchateľ. 

 V ostatných štyroch (všetky deklarované v časti riešených prípadov tejto správy) 

zhodne, najmä vďaka okamžite zahájeným úkonom priestupkového objasňovania boli zistení 

páchatelia a navyše sa podarilo zaistiť aj časť odcudzených vecí (kanalizačných poklopov).   

   Zákonodarca na tomto úseku pre MsP priznáva iba kompetencie vymedzené v 

ustanovení § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, citujem “ochranu 

majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím ...“, ktoré v porovnaní s 

právomocami štátnej polície sú oklieštené o príslušnosť na vedenie konania ako napr.: 

krádeže, podvody, sprenevery a pod. Pritom práve krádeže sú najčastejšie sa opakujúce 

protiprávne skutky na tomto úseku trestnej činnosti, v ktorých vzhľadom na deklarovanú 

literu zákona MsP nie je príslušné viesť priestupkové objasňovanie. Napriek uvedenému 

policajti MsP v súvislosti s prešetrovaním aj týchto udalostí sú maximálne nápomocný 

občanom a aktívne spolupracujú aj s kolegami z OO PZ Fiľakovo na úspešnom riešení týchto 

prípadov, ktoré však nespadajú do priestupkovej evidencii útvaru MsP.      

  

c/ Úsek kamerového systému: Bol plne funkčný v priebehu celého obdobia štvrtého 

štvrťroka 2022. Vyskytujúce sa drobné poruchy boli správcom systému priebežne opravené, 

odstránené. Opäť s významnou mierou prispel k objasneniu viacerých udalostí prešetrovaných 

útvarom MsP, ale aj závažnejších skutkov v réžii iných subjektov, najmä orgánov činných  
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v trestnom konaní. Okrem prípadov konkretizovaných v predchádzajúcej časti tejto správy, 

teda aj pri mnohých ďalších udalostiach. 

  

d/ Úsek odpadu:  V priebehu skúmaného obdobia na úseku odpadového hospodárstva sa 

preverovalo 6 prípadov. Väčšinou šlo  o skutky zloženia komunálneho, či stavebného odpadu 

v rozsahu zodpovedajúcom priestupkovému zavineniu. Dôslednými šetreniami boli 

pôvodcovia týchto (5) deliktov zistení a následne po zdokumentovaní vykonaných dôkazov 

vzhľadom na zistené okolnosti sankcionovaní formou blokového konania (spolu: 5/80.-€) 

a v 1 prípade (vyberania smetí z nádob) bol riešený napomenutím. 

         

e/ Úsek odchytu  psov:  V období 4. štvrťroka 2022 policajtmi MsP bolo odchytených 22 

zabehnutých psov, ktoré boli následne umiestnené u prevádzkovateľa miestnej karanténnej 

stanice a útulku, Občianskeho združenia Šťastné labky Fiľakovo.  

 V danom období bola začatá rozsiahla činnosť celoplošného zmapovania psov 

v našom meste s cieľom zistenia ich skutočného počtu a kontrolu plnenia elementárnych 

povinností ich držiteľmi v rozsahu v akom to pre MsP zákonodarca umožňuje. V doterajšom 

priebehu kontrol boli zistení viacerí držitelia psov, ktorí nemali prihlásených svojich 

domácich miláčikov do príslušnej evidencie na MsÚ, na čo boli policajtmi upozornení, ktorí 

naďalej skúmajú aj dodatočné splnenie tejto ich povinnosti. V niekoľkých prípadoch sa zistili 

aj nezrovnalosti medzi údajmi získaných z evidencie psov a skutočným stavom. Po 

skompletizovaní všetkých údajov budú tieto z MsP predložené príslušnému oddeleniu MsÚ 

na porovnanie a vykonanie prípadnej opravy resp. doplnenie údajov do systému.    

  

f/ Úsek parkovania vozidiel: Ustanovením § 3 ods. 1, písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii je zákonodarcom vymedzená pôsobnosť pre službu MsP nasledovne 

„objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní 

priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon o priestupkoch)  a priestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§ 22 zákona o priestupkoch)  spáchané porušením 

príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia 

alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky 

alebo dopravného zariadenia“.   

V priebehu sledovaného obdobia z tejto škály deliktov sme sa predovšetkým zaoberali 

s prejednávaním priestupkov v súvislosti s porušením ustanovení o zákaze zastavenia a státia 

(vyplývajúcich z § 25 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke), otáčania, obmedzenia vjazdu a 

výjazdu vozidiel a zastavenia a státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky  

alebo z dopravnej značky.    

 Počtom 51 zistených porušení (z celkového počtu 78 skutkov) tvoril úsek dopravy 

najmarkantnejší podiel z celkového nápadu priestupkov.  

 Naopak, na úseku odstraňovania nepojazdných vozidiel tzv. vrakov z parkovísk 

v skúmanom období od občanov nebol prijatý žiadny podnet, a mimo konania v súvislosti 

s udalosťou zo dňa 3. 11. 2022 (viď na strane č. 3 tejto správy) nedošlo k výkonu ďalších 

činností, teda ani k odstráneniu ďalších nepojazdných vozidiel.  

 

Organizačná činnosť a zmeny:   
➢ dňa 29. 10. 2022 bola vykonaná zvýšená hliadková služba zameraná na zabezpečenie 

nerušeného priebehu a ochrany verejného poriadku v čase prípravy a konania volieb do 

orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Hliadky priebežne 

kontrolovali okolie volebných okrskov, pričom nezaznamenali žiadne narušenie verejného 

poriadku ako ani priebehu volieb. 

➢ zvýšený výkon hliadkovej služby v súvislosti so sviatkom Všetkých svätých - 

v najfrekventovanejších návštevných hodinách cintorína (v období odo dňa 29. 10. 2022 do 1. 

11. 2022) MsP Fiľakovo spôsobom priameho výkonu hliadkovej činnosti (účasť aj 
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členov MOPS) na určenom pevnom stanovišti - pri hlavnej bráne do mestského cintorína – 

vykonávala najmä usmerňovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel do a z areálu 

cintorína, aby sa tak predišlo ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  

➢ dňa 6. 12. 2022 boli vrátené z OP Lučenec priestupkové spisy (aktuálne, z roka 2022) týkajúce 

sa objasňovania a vybavovania priestupkov proti majetku podľa § 50 ods. 1) zákona č. 372/90 

Zb. o priestupkoch, pričom vykonanou kontrolnou činnosťou prokurátora neboli zistené 

žiadne nedostatky;   

➢ blokové konanie, analýza a prijaté opatrenie – na podklade predchádzajúcej pripomienky 

poslanca MsZ (zdanlivo nízky priemer výšky uložených blokových pokút v kontexte 

s dosiahnutím účelu sankcie -  výchovného vplyvu) bol náčelníkom MsP vykonaný interný 

detailný rozbor prejednávaných priestupkov na mieste policajtmi MsP a to v rôznych rovinách 

(spôsob prejednania v kontexte s jednotlivými druhmi priestupkov, výška vymeranej pokuty 

v pomere k závažnosti, opakujúce sa porušenia jednotlivcov, zohľadnenie sociálnych a iných 

súvisiacich okolností policajtom a pod.). Neboli síce  zistené skutočnosti nasvedčujúce 

o porušení zákona zo strany policajtov, na podklade analýzou zistených údajov s vecnosťou 

pripomienky poslanca sa však náčelník MsP plne stotožnil, ktorý obratom (už na pracovnej 

porade konanej v mesiaci december 2022) písomnou formou uložil pre policajtov trvalú úlohu 

smerujúcu na zlepšenie nepriaznivého stavu na danom úseku. Prvotné priebežné hodnotenie 

jej plnenia (za mesiac december a posledný ¼ rok) napovedá o zlepšujúcej sa tendencii.  

➢ krátky prierez o ďalších činnostiach (december 2022) – upozornenia a pomoc občanom:  

- 11. 12. 2022 bol vrátený kľúč od osobného motorového vozidla zn. Peugeot pre p. Gabriela 

V., ktorý ho stratil na nezistenom mieste dňa 7. 12. 2022; 

- 15. 12. 2022 vo večernej dobe bol spozorovaný neuzamknutý bicykel, voľne opretý o stenu 

predajne Linda lahôdky. Bol kontaktovaný majiteľa predajne, ktorý udal, že ide o bicykel 

zákazníka, ktorému po dohode s hliadkou ho uschoval pred prípadnou krádežou na vlastnom 

pozemku do ďalšieho dňa;  

- 17. 12. 2022 počas služby bolo spozorované vozidlo Peugeot so stiahnutým oknom na 

dverách vodiča. Majiteľ vozidla bol kontaktovaný, ktorý následne vozidlo riadne zabezpečil 

proti neoprávnenému vniknutiu; 

- 22. 12. 2022 bolo preverené telefonické oznámenie ohľadom voľne ponechaného, 

otvoreného batožinového priestoru vozidla zn. Kia Sportage, e. č. LC-932DH zaparkovaného 

na ul. Hlavnej a to bez prítomnosti vodiča, v ktorom  aute sa nachádzala voľne položená 

dámska kabelka. Prezretím záznamu z bezpečnostných kamier bolo zistené, že vodičom 

vozidla bola osoba ženského pohlavia, ktorá po tom ako z neho vystúpila, vozidlo uzamkla 

elektrickým ovládačom kľúča. Keď však od neho odchádzala, zrejme nedopatrením zatlačila 

ďalšie tlačidlo kľúča (vychádzajúc z krátkej signalizácii smerových svetiel), čím 

spustila automatické bezdotykové (samočinné) otváranie dverí batožinového priestoru. Tie sa 

následne aj pootvorili, ale už mimo jej dohľad. Zo záznamu kamery sa tiež zistilo, že autom 

nik nemanipuloval, čiže nedošlo k žiadnemu protiprávnemu činu.  Nakoľko vodičku sa 

kontaktovať nepodarilo, batožinový priestor vozidla bol príslušníkmi MsP Fiľakovo 

zatvorený. Funkčnosť uzatváracieho mechanizmu bol vzápätí prekontrolovaný, vozidlo bolo 

riadne uzamknuté.  

- 27. 12. 2022  hliadkou spozorované, že o 22.00 hod. na garáži tvoriacej súčasť rodinného 

domu na adrese ul. Kalinčiakovej č. 63 bola ponechaná otvorená garážová brána, pričom 

v garáži bolo zaparkované vozidlo zn. Kia, o stenu boli opreté bicykle a nachádzali sa v nej 

rôzne ďalšie veci a náradia.  Po upozornení hliadky, bola vzápätí garáž zavretá, uzamknutá 

dcérou majiteľa domu.  

 

 

 

  

Mgr. Gabriel Benčik 

              náčelník MsP 

 

 


