
  

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-17-10/2017-010                                                             Vo Fiľakove dňa   02.02.2017 
 

 
 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

IV.  štvrťroka  2016 
 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za IV. štvrťrok 2016    

     V  hodnotenom období IV. štvrťroka 2016 bolo celkovo evidovaných 217  prípadov 

z  ktorých bolo 91  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 126  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 93 blokových pokút na celkovú 

sumu 605,-€,  napomenutím bolo riešených  109 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 24 prípadov a  fotopascou 47 prípadov.   Bolo odchytených celkovo 

28 túlavých psov. 

Výslednosť MsP: 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

 

Počet 
porušení 

PZ 

Počet  
porušení 

VZN 

Počet zaplatených 
pokút  na 

sumu 

   Počet 
napome-  

     nutí 

V štádiu 

riešenia 

I. /  2015 291 224 67 95/740,-€ 128 20 

II. /  2015 382 310 72 94/865,-€ 262 7 

III. /  2015 202 153 49      90/670,-€ 91 5 

IV. /  2015 203 131 72    100/705,-€ 84 7 

I. /  2016 180 101 63 71/475 ,-€ 82 15 

II. /  2016 297 168 128 124/970,-€ 133 6 

III. /  2016 207 143 64 99/690,-€ 73 17 

IV. /  2016 217 91 126 90/590,-€ 109 8 
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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./  2015 10 1 17/240,-€ 5 15 22 

II./  2015 0 0 11/90,-€ 8 0 15 

III./  2015 3 0 5/85,-€ 5 5 25 

IV./  2015 2 0 6/50,-€ 3 1 28 

I./  2016 1 1 7/130,-€ 0 0 18 

II./  2016 1 0 18/150,-€ 12 0 24 

III./  2016 3 0 14/170,-€ 0 1 19 

IV./  2016 6 0 3/15,-€ 0 1 28 

 

Riešené prípady  za  4. štvrťrok  2016: 

 1.10.2016 v čase o 20,20 hod. došlo pred internátnou bytovkou na Daxnerovej ulici 
k hromadnej bitke, kde sa medzi sebou napádali dve rómske rodiny,, za spoluúčasti 
z príslušníkmi OO-PZ  bol vykonaný zákrok, pričom proti  agresívnemu a podnapitému Jozefovi 
H., nar. 1975, boli použité donucovacie prostriedky, vec sa následne ukľudnila, rodina  
priestupcu oslavovala krstiny a bola pod vplyvom alkoholu, vec  následne  prevzalo OO PZ 
Fiľakovo, 

 10.10.1016 V čase o 16,00 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že vo dvore  rodinného 
domu p. Farkašovej na Mlynskej ulici sa nachádza agresívny vlčiak, následne  bol vykonaný 
odchyt vlčiaka za spoluúčasti  p. Jagošovej, pes bol začipovaný,  na základe sa dal zistiť majiteľ, 
ktorý bol z obce Šíd, jednalo sa o Milana S., ktorému pes ušiel, bola mu uložená pokuta 10,-€,  

 17.10.2016 v čase o 18,15 hod. bola na Radničnej ulici kontrolovaná osoba, ktorá viditeľne 
javila známky  po užívaní toluénu, jednalo sa o  Aladára P., nar.  1984, bytom ul. Jilemnického 
49, Fiľakovo, keďže nerobil protispoločenskú činnosť, bol poslaný domov, 

 21.10.2016 v čase 08,50 hod. prijaté  telefonického oznámenie ohľadne voľne pohybujúcich sa 
psov 4 psov, ktoré sa pohybovali  okolo prechodového chodníka od Puškinovej ulice na Farskú 
lúku, pri príchode zistené, že psy sa  hárali, pričom boli rozohnané a utekali smerom k rodinným 
domom na Švermovu ulicu, pritom dva  z nich vbehli odzadu  do dvora rodinného domu č. 53 
patriaci na Jilemnického uliciu, bolo zistené, že majiteľom psov je Koloman  B. nar. 1969, ktorý 
predtým poprel, že je ich vlastníkom, následne mu bola uložená pokuta 10,-€, zároveň mu bolo 
prikázané, aby si opravil oplotenie odzadu svojho pozemku, čo následne aj urobil, 

  25.10.2016 bolo  na Mlynskej ulici zistené, že pri kontajneroch smerom na Urbánku sa 
nachádza väčšie množstvo porozhadzovaného papierového odpadu, ktoré boli tam položené 
v kartónových krabiciach  osobou, ktorá nebýva vo Fiľakove,  bolo zistené, že z krabíc vysypali 
smeti deti z blízkej  školy, pričom z nájdených písomností, bolo  zistené, že  tieto  sú  na meno  
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Lórant K. z obce Šíd, následne bolo zistené, že  odpad dala z obce Šíd  zo svojho domu vyviesť 
jeho bývala manželka Erika K. nar. 1978, bytom Šíd, ktorej bola uložená pokuta 30,-€,  

 25.10.2016 bola na Parkovej ulici zistené, vyloženie omakartového kuchynského jadra, ktoré 
bolo  už rozobraté  a polámané vedľa kontajnerov na zemi  pri vchode č. 15, šetrením bolo 
zistené, že odpad  dala vyložiť spolumajiteľka bytu, ktoré jadro následne rozlámali rómski 
občania na kúrenie, Ružene B., nar. 1994, bytom Fiľakovo, ako pôvodcovi odpadu, bola uložená 
BP 10,-€, 

  28. 10.2016  bola  hliadkou MsP prijaté oznámenie od Gizely O., ktorá uviedla, že jej vnukovi  
Karolovi  R., nar. 2005, bytom Jilemnického, bol odcudzený mobilný telefón v čase  keď  za 
Gymnáziom na  ihrisku hrali s kamarátmi futbal, šetrením bolo zistené, že telefón mu odcudzil 
jeden z jeho kamarátov Sebastian B., nar. 2005, bytom Fiľakovo, ktorý sa nachádzal  už doma 
a následne telefón  vydal, vec bola proti maloletému odložená z dôvodu neprístupnosti jeho 
postihnutia,  

 31.10.2016  čase o 16,35 hod. bolo na ul. Záhradníckej spozorované veľké množstvo 
papierového odpadu na chodníku, šetrením bolo zistené, že tento odpad  bol vybratý 
z kontajnera predajne Billa, následne bolo zistené že papierový odpad od predajne od 
kontajnerov brali domov spaľovať maloleté dievčatá bývajúce na ul. Železničnej, jednalo sa 
o maloleté sestry Jenifer, Marcela, Slavomíra V. a  Viktóriu B., všetci bytom ul. Železničná,  deti 
boli dostihnuté a následne im bolo prikázané všetok papierový odpad pozbierať a nahádzali do 
kontajnera pri predajni Billa. S rodičmi maloletých detí bol vykonaný pohovor. 

 v mesiaci november riešený   prejazd vozidlami cez verejnú zeleň a následne cez chodník na 
Biskupickej ulici vedľa inkubátora, kde bola umiestnená fotopasca, ktorou boli  zachytení 
priestupcovia, pričom dvaja  opakovane resp. viackrát  cez túto zeleň prechádzali, ktorú takto 
svojimi vozidlami poškodzovali, jednalo sa o Júliusa B., nar. 1954, bytom Fiľakovo, Námestie 
slobody, a Gabriela B., nar.1938, bytom  Fiľakovo, Biskupická, obom bola uložená pokuta po 
20,-€,  

  24.11.2016 prijaté oznámenie z Viničnej ulice, že na Kohúťom vrchu zo záhrady Júliusa K., nar. 
1943, bytom Fiľakovo, naďalej vybiehajú psy, pričom už bol v minulosti  za toto postihnutý,  
keďže naďalej sa  psy mali voľne pohybovať, bola umiestnená fotopasca, ktorou bola táto 
skutočnosť potvrdená, vec bola opätovne  postúpená na priestupkovú komisiu nášho mesta, 
vec ešte nie je ukončená, 

 7.10.2016 bolo prijaté oznámenie od Márie Žilkovej, bytom Malá ul. č. 7, že jej rómske deti 
porozbíjali  okná  na dome, kde býva a okrem toho jej  poškodili aj drevenú bránu pri domu, 
ako páchatelia boli zistení  

 1/ Kristián R, nar. 2007, bytom Fiľakovo, Farská Lúka, žiak OŠI Fiľakovo, 
 2/ Karol R., nar. 2005, bytom Fiľakovo, Farská Lúka, žiak OŠI Fiľakovo,  

 3/ Norbert O., nar. 2003, bytom Fiľakovo, Jilemnického, žiak ZŠ maď. Fiľakovo,  

 4/ Arnold O., nar. 2006, bytom Fiľakovo, Hlavná, žiak ZŠ maď.  Fiľakovo. 

  Rodičmi bola škoda uhradená, brána bola opravená, proti maloletým  vec, vzhľadom na vek,      

  bola  odložená. 

 riešenie priestupku – vynášanie  výkalov na verejné priestranstvo na Puškinovej ulici, ktorého 
konania sa dopustil Štefan P., nar. 1953, bytom Fiľakovo, Švermova, bola mu uložená pokuta 
20,-€,   

 boli vyhodnotené foto zábery z fotopasce pred Gymnáziom, kde došlo k odcudzeniu palice 
z pódia betlehema, pričom odcudzenie vykonal asi 10 ročný rómsky chlapec v šiltovke dňa 
30.11.2016 v čase o 17,03 hod., šetrením bolo zistené, že  skutok spáchal maloletý  Ladislav 
O., nar. 2005, bytom Fiľakovo, Daxnerova, ktorý palicu  dal svojmu bratovi Františkovi O., nar. 
2006, ktorý ju následne  zlomil a zahodil, vec bola odložená z dôvodu veku páchateľa,  

 v mesiaci december  riešený   prejazd vozidlami cez verejnú zeleň a následne cez chodník na 
Parkovej  ulici medzi bytovkami a kde  nie  je  cesta pre  vozidlá,  bola  umiestnená  fotopasca,  
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ktorou boli  zachytení viacerí priestupcovia, pričom jeden z nich Gabriel R., nar.1989,  bytom 
Parková, sa opakovane tohto  priestupku dopúšťal na svojich dvoch autách, pričom si takto 
krátil cestu do garáže, bola mu uložená pokuta 30,-€,  ostatní 4 priestupcovia boli riešení 
pokutami po 10,-€, 

 dňa 8.12.2016 v čase 10,25 hod. na Podhradskej ulici boli hliadkou MsP kontrolované osoby, 
ktoré javili  známky po fetovaní – jednalo sa o mladistvých Mária  H., nar. 1999, bytom Fiľakovo, 
Bernolákova, a Dávida CS., nar. 1999, bytom Fiľakovo, Obrancov  mieru, obaja žiaci SOŠ 
Fiľakovo, toluén u seba nemali, mali len handričky z ktorých toluén fetovali, pričom  nechceli 
uviesť, kto im poskytol toluén, vec bola oznámená sociálnym komunitným pracovníkom, ktorí 
následne vec riešili s rodičmi mladistvých. 

   

 

              Na úseku verejného poriadku sa naša činnosť zamerala najmä na kontrolu osôb, ktoré 

užívajú toluén resp. ktoré javia známky tohto užitia. Kontrolované osoby sú postupne 

nahlasované sociálnym komunitným pracovníkom, ktorí toto riešia aj s rodičmi užívateľov. 

Naďalej  monitorujeme inkriminované miesta fotopascami a tieto vyhodnocujeme. Okrem 

toho sme riešili problém s miestnym bezdomovcom Otom Ž., nar. 1993, ktorý odmieta sa 

vrátiť domov ku svojej matke a otcovi, ktorí spolu nežijú. Tento bezdomovec  prespával 

v jednotlivých vchodoch  na sídlisku Farská Lúka, kde niektorí občania  mu aj pomáhali tým, že 

mu dávali stravu a a pitie. Toho času sa už bezdomovec od 24.1.2017 v meste nezdržuje 

a odišiel so svojim príbuzným do Rakúska.  

         Na úseku cestnej dopravy  sme sa zamerali  na vozidlá, ktoré nám prechádzali po cestnej 

zeleni  a po chodníku a to na Biskupickej ulici a Parkovej ulici. Na odhalenie  priestupcov boli 

použité fotopasce, pričom títo  boli predvolaní a sankcionovaní. Od nového roku sa na úseku 

spoplatneného parkovania prešlo na ročné karty platné  od 1.1.2017, pričom za prvý mesiac 

bolo zakúpených celkovo 365 kariet.    

        Na úseku kamerového systému sa toho času realizuje montáž 10 nových statických kamier 

vybranou firmou. Okrem toho bol vybraný projekt na realizáciu dvoch otočných kamier a 

výmenu starého káblovania za optické.  Realizujeme montáž otočnej kamery na Podhradskej 

ulici, ktorá bude umiestnená pri hlavnom vchode na hrad, táto montáž sa ešte neuskutočnila 

z dôvodu nevyhovujúceho počasia.      

         Na úseku výskytu čiernych skládok sa naďalej vyskytujú drobné skládky z ktorých sa nám 

podarilo  niektoré aj objasniť a boli tam uložené sankcie. Posledná skládka bola objavená na 

Ratkarskom kopci, kde  bola vyvezená zelenina a ovocie,  máme aj podozrivú osobu, vec je 

v štádiu dokazovania. 

        Na úseku odchytu  psov možno skonštatovať, že za minulý rok bolo odchytených skoro 

také isté množstvo psov ako v predminulom roku, a situácia nebude  asi lepšia ani v tomto 

roku.  

      

        Nakoľko  sa jedná o posledné  štvrťročné obdobie doku 2015, bola vyhotovená aj 

štatistická tabuľka za celý rok 2016, pričom s porovnaním predchádzajúcim rokom 2015  klesol 

celkový počet  prípadov, čo bolo zapríčinené najmä tým, že, že neboli 3 mesiace riešené 

priestupky za neplatenie parkovného z dôvodu výmeny  informačných tabúľ a taktiež bolo  

zistených  omnoho menej  majiteľov psov , ktorí si  nesplnili prihlasovaciu povinnosť, ako to 

bolo v predminulom roku 2015.   
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Štatistika  výslednosti  MsP  Fiľakovo  za  obdobie  rokov  od  roku 2010  do roku 2016: 
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2010 9 885 850 675 175 10 49 387 366 3.597,-€  

2011 9 925 905 622 283 6 60 464 334 3.088,-€  

2012 9 1186 1037 881 156 2 15 628 480 3.836,-€ 
 

2013 9 1091 979 876 103 0 16 419 573 4.595,-€  

2014 9 1252 1185 1027 158 2 4 459 675 5.460,-€  

2015 9 1107 1078 818 260 1 16 573 409 3.330,-€ 90 

2016 9 901 884 503 381 1 12 406 428 3.190,-€ 89 

 

 

Vyhodnotenie používania kamerového systému a fotopascí mesta Fiľakovo za obdobie 
rokov 2010 až 2016: 

 

ROK 

 

Počet kamier  

 

 

Počet 

fotopascí 

Celkový počet   

prípadov 

Počet  prípadov 

zistených  kam. 

systémom a 

fotopascou 

Podiel zistených  

prípadov  v 

percentách 

2010 5 0 885 274 31,0 % 

2011 8 0 890 325 36,5 % 

2012 8 0 1185 395 33,3 % 

2013 10 2 1091 359 32,3 % 

2014 12 3 1252 485 38,7 % 

2015 12 5 1107 377  34,1 % 

2016 12 7 904 375 41,5 % 
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Kriminalita Policajného obvodu Fiľakovo za obdobie rokov 2010-2016: 

 

ROK 

Celkový 

počet 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo 

Celkové 

objasňovanie 

trestných 

činov OO PZ 

Fiľakovo v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov 

majetkovej 

kriminality 

Objasňo- 

vanie 

majetkovej 

kriminality v 

percentách 

Počet   

trestných 

činov násilnej 

kriminality 

Objasňo- 

vanie násilnej 

kriminality v 

percentách 

2010 459 72,68 % 182 51,10 % 52 90,38 % 

2011 463 72,57 % 244 59,02 % 39 81,08 % 

2012 344 70,64 % 135 49,63 % 50 90,00 % 

2013 404 72,77 % 185 61,08 % 27 85,19 % 

2014 390 77,18 % 182 70,33 % 24 87,56 % 

2015 327 78,29 % 159 66,67 % 23 86,96 % 

2016 336 77,38 % 165 64,85 % 24 95,83 % 

          

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie IV. štvrťroka 2016 - obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 

 

a) Porušenie Všeobecných záväzných nariadení mesta Fiľakovo: 
 

VZN 10/2011 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote za 

zachovanie zdravého životného prostredia a verejného poriadku   

VZN 10, č. 2, čl. 4 ... čistota chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – zákaz 

znečisťovania chodníkov, komunikácií, verejných priestranstiev, vynášania odpadu, odhadzovania 

odpadkov, skladovanie materiálov, stavanie stánkov, prevážanie sypkých materiálov, konzumácie 

alkoholu na verejnom priestranstve a iné, 

 počet priestupkov: 6 z toho: 
napomenutím: 6 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0  

VZN 10, č. 3, čl. 13... jazdenie motorovými vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch a parkovať na 

nich resp. iným spôsobom obťažovať a obmedzovať chodcov, 

 počet priestupkov: 11z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 9 /105,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 1  
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VZN 10, č. 5, čl. 21 ...rušenie nočného kľudu, 

 počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0  

VZN 10, č. 5, čl. 22 ...ostatné zákazy – zákaz predaja podávania a umožnenia použitia alkoholického 

nápoja a jeho konzumácie na verejnom priestranstve, fajčenia na miestach, kde je to zakázané 

a budiť verejné pohoršenie, 

 počet priestupkov: 6 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 1 

nezaplatená BP: 1 /5,-€/    

VZN 8/2012 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta   

VZN 8, §7 ...priestupku sa dopustí ten kto vozidlom zaparkuje mimo vyznačeného parkovacieho 

miesta, tvorí prekážku v premávke parkoviska alebo parkuje bez platného parkovacieho lístka alebo 

platnej parkovacej karty oprávňujúcej na tomto mieste stáť. 

 počet priestupkov: 90 z toho: 
napomenutím: 59 bloková pokuta: 30 /155,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /5,-€ 

VZN 7/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o podmienkach držania psov 

na území mesta 

VZN 7, §7 ... priestupku sa dopustí ten neprihlási psa do evidencie, nezabráni voľnému pohybu psa 

a iné.... 

 počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /5,-€/  odstúpené na MsÚ: 1 

VZN 4/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o o používaní pyrotechnických 

výrobkov na území mesta  

VZN 4, čl.1 ... zákaz používania pyrotechnických výrobky kategórie F2, F3, T1, P1 1 na celom území 

mesta 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 1 

VZN 9/2016 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o  nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta  

VZN 9, §30 ... uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom  

 počet priestupkov: 7 z toho: 
napomenutím: 6 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 0 
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v štádiu riešenia: 1    

      b)  Porušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. zákona o  

         priestupkoch: 

 

PZ – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

§49/1d PZ ... ten kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním sa ujmou na zdraví, 

drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním... 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
pokarhaním: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 1 

PZ – priestupky proti majetku 

§50 /1 PZ ...priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, 

spreneverou, podvodom, alebo zničením alebo poškodení veci z takého majetku  

 počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 3 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

§22 1/k ...zákaz vjazdu všetkých vozidiel B-1... 

 počet priestupkov: 26 z toho: 
napomenutím: 9 bloková pokuta: 17  /115-€/  uložením: 0 odložením: 0 

§22 1/k ...zákaz zastavenia B-34 a V-12b... 

 počet priestupkov: 36 z toho: 
napomenutím: 8 bloková pokuta: 22 / 130,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 6 

§22 1/k ...zákaz státia B-33 a V-12c... 

 počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0   

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1n... nesmie zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu z miesta mimo 

cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené... 

 počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1q... nesmie zastaviť a stáť na chodníku... 

 počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1s... nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej 

zeleni... 
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 počet priestupkov: 14 z toho: 
napomenutím: 5 bloková pokuta: 8 /65,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia 1 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1u... na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach 

vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo 

parkovacích miest.... 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 5,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

  

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky:  7 
- telefonické oznámenie:  7 
- vlastnou činnosťou:  132 
- zistené MKS: 24 
- zistené fotopascami: 47  

 

Počet porušení VZN : 126 Počet porušení PZ : 91 Ostatné : 0 Celkom : 217 

 

napomenutím: 109 
bloková pokuta: 90  

/590,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 6 nezaplatená BP: 3/15,-€/ odstúpením na PZ SR: 0 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 1 storno: 0 v štádiu riešenia: 8 

 

 

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                              

 

 

 


