
  

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-68-10/2017-010                                                             Vo Fiľakove dňa   08.06.2017 
 

 
 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

I.  štvrťroka  2017 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za I. štvrťrok 2017    

          V  hodnotenom období I. štvrťroka 2017 bolo celkovo evidovaných 217  prípadov z  

ktorých bolo 101  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 116  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 89 blokových pokút na celkovú 

sumu 610,-€,  napomenutím bolo riešených  96 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 16 prípadov a  fotopascou 36 prípadov.   Bolo odchytených celkovo 

37  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. /  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 

I. /  2017 217 101 116 83/555,-€ 96 13 
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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./  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 

I./  2017 2 0 6/55,-€ 6 11 37 

 

Riešené prípady  za  1. štvrťrok  2017: 

 bol dodatočne objasnený prípad  hádzanie petárd na Trhovej ulici zo dňa 17.12.2016, čo bolo 
zaznamenané fotopascou. ako páchateľ bol zistený Arnold  O., nar. 2007, bytom Fiľakovo,  
žiak OŠI Fiľakovo, s ktorým bol vykonaný dohovor, skutok priznal, vec bola odložená bez 
sankcie z dôvodu veku páchateľa, 

 dňa 1.1.2017 o 15,30 hod. bolo zistené  prevrátenie predajného stánku na Trhovej ulici, ku 
ktorému došlo dňa 1.1.2017 o 15,30 hod., skutok spáchala maloletá Sophia B., nar. 2003, 
bytom Fiľakovo,  bol s ňou vykonaný dohovor  za prítomnosti starej matky Edity D., ktorá ju 
má v opatere, nevedela  vysvetliť, že prečo to urobila, ku poškodeniu stánku nedošlo, vec 
bola odložená bez sankcie z dôvodu veku páchateľky, 

 na základe  umiestnenej fotopasce na Baštovej ulici,  z dôvodu  pravidelného vynášania 
domového odpadu tam bývajúcich  občanov z okolitých domov na verejné priestranstvo ku 
malej vežičke,  boli zistení a usvedčení nasledovní páchatelia: 
1/ Arpád  B, nar. 1947, bytom Fiľakovo, Puškinova  ktorý vyniesol za  2 fúriky odpadu dňa 

11.1.2017 v čase  o 09,59 hod., 

2/ Ladislav  B., nar. 2001, bytom Fiľakovo, Baštová, ktorý vyniesol za veľkú tašku odpadu dňa 

    12.1.2017  o 08,06 hod., 

3/ Lýdia  B., nar. 2001, bytom Fiľakovo, Baštová , ktorá vyniesla 2 igelitové  tašky odpadu dňa 

     14.1.2017 o 14,45 hod.. 

4/ Anna B., nar. 1949, bytom Fiľakovo, Baštová   ktorá vyniesla 2 igelitové   tašky odpadu dňa 

     31.1.2017 o 12,47 hod. a dňa 2.2.2017 o 12,49 hod.,  

5/ Peter K., nar. 1983, bytom Fiľakovo, Baštová , ktorý vyniesol  na viackrát na vozíku domový 
     odpad a to dňa 30.1.2017 a 16,43, 11.2.2017 a 20,25 hod., 13.2.2017 o 09,20 hod.. 
 6/ Jozef  P., nar. 1950, bytom Fiľakovo, Baštová, ktorý vyniesol  odpad vo vreci dňa 12.2.2017 
      o 10,26 hod.. 
7/ Hviezdoslava B., nar. 1984, bytom Fiľakovo Baštová, ktorá pravidelne posielala  svoje   
     maloleté 6 a 8 ročné deti vynášať smeti, a to domový odpad ako aj popol a to v dňoch  
     3.2.2017, 11.2-.2017 a 12.2.2017. 
8/ Augustín H., nar. 1969, bytom Fiľakovo, Baštová  vyniesol odpad v igelitovej taške 
     ako aj  dal maloletému vysypať celú kuka nádobu dňa 23.2.2017 v čase o 13,34 a dňa     
     26.2.201 v čase 10,25 hod.. 
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9/ Štefan R., nar. 1964, bytom Fiľakovo, Baštová   doviezol a následne vyložil z vozíka matrace 
    a skladaciu posteľ dňa 27.2.2017 v čase o 15,24 a o 15,56 hod.. 

             Všetci vyššie menovaní páchatelia boli postúpení na ďalšie  riešenie priestupkovej komisii pri 
mestskom úrade vo Fiľakove, kde im boli uložené sankcie od 10,-€ až do 50,-€. 

 9.2.2017 v čase o 13.20 hod. boli pri ČOV prichytené dve osoby pri krádeži dreva, jednalo sa 
o Ladislava G., nar. 1998, bytom  Fiľakovo s družkou a Dajanou SZ., nar. 1998,  drevo bolo už 
napílené a naložené na vozíku, následne bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Fiľakovo, 
ktorá celý prípad ne mieste prevzala na doriešenie.    

 16.2.2017 v čase o 16.00 hod prijaté telefonické oznámenie, že na Farskej lúke č. 78 došlo 
k rozbitiu sklenenej výplne vchodových dverách do vchodu bytovky, na mieste bolo zistené, 
že došlo k vzájomnému napadnutiu medzi štyrmi  občanmi Gáborom B., nar. .1992,  bytom , 
Fiľakovo,  a Tomášom B. bytom Fiľakovo, Andorom A., bytom Fiľakovo, a Róbertom G., bytom  
Fiľakovo, pričom Gábor B.  rozbil  výplň, keďže bolo podozrenie, že si vyrovnávali účty za 
omamné látky, bola vec na mieste odovzdaná hliadke OO PZ Fiľakovo, ktorá celý prípad ne 
mieste prevzala na doriešenie.    

 27.2.2017 v čase o 13.20 hod. boli pri ČOV prichytené dve osoby pri krádeži dreva, jednalo sa 
o Ivana V., nar. 1995, bytom Fiľakovo,  a Alexandra O., nar. .1980, bytom Fiľakovo,  drevo 
bolo už napílené a naložené na vozíku, následne bola na miesto privolaná hliadka OO PZ 
Fiľakovo, ktorá celý prípad ne mieste prevzala na doriešenie.    

 3.3.2017. v čase 18,40 hod. po oznámení majiteľkou domu Máriou Ž., bytom Fiľakovo, Malá 

ulica, že do dvora jej vošli  neznáme  deti a kradnú jej drevo z drevárne, boli  hliadkou MsP  

na mieste prichytení maloletí:  

1/Krisztián R., nar. .2007, bytom  Fiľakovo, Farská Lúka, 

2/Christofer O., nar. .2008, bytom Jilemnického, Fiľakovo, 

3/Jozef O., nar. 2004, bytom Jilemnického ,  Fiľakovo. 

    Keďže sa jednalo o podozrenie z trestného činu porušovania domovej slobody, vec bola 

odstúpená Obvodnému oddeleniu PZ vo Fiľakove. 

 4.3.2017 v čase 23,30 hod. na Biskupickej ulici pred pohostinstvom Beneška počas 

hliadkovania na motorom vozidle došlo k výtržnosti, ktorej sa dopustil Dominik M., nar. 1999, 

bytom Čamovce, ktorý  pod vplyvom alkoholu bezdôvodne  napadol Petra Sz., nar. 1998, 

ktorého  kopol do brucha, menovaný bol upozornený hliadkou MsP, aby upustil od svojho 

konania, čo neuposlúchol, následne boli použité donucovacie prostriedky a to hmaty, chvaty 

a následne mu boli založené na ruky putá.  Bola privolaná štátna hliadka, ktorá  páchateľovi 

dala fúkať, pričom bolo zistené, že  mal v krvi 1,5 promile alkoholu. Vec bola  odstúpená  

Obecnému  úradu v Čamovciach  na riešenie, že  menovaný požil  alkoholické nápoje  napriek 

tomu, že ešte nedovŕšil 18 rokov.  

 7.3.2017 v čase 13,50 hod. bola  zistená krádež zistená krádež dreva na Vereške, po ktorej 
boli pri svojom dome  prichytení Ladislav O., nar. 1966 spolu so synom Ondrejom O., 
nar.1991,  bytom Fiľakovo, B. Timravy, menovaní boli  odovzdaní  štátnej polícii na OO-PZ vo 
Fiľakove pre podozrenie z trestného činu krádeže,  

 7.3.2017 v čase 14,10 hod.  boli pod Vereškou  kontrolovaní Jozef  B., nar. 1997, bytom 
Fiľakovo, Farská Lúka, Tamás B., nar. 1994, bytom Fiľakovo, Farská Lúka  a Ondrej A., 
nar.1993,  bytom Fiľakovo, Farská Lúka, ktorí fajčili  marihuanu z fajky, menovaní boli 
následne predvedení na OO-PZ  vo Fiľakove a odovzdaní z dôvodu  z podozrenia  zo spáchania 
trestného činu, 

 21.3.2017 v čase 14,20 hod. prijaté telefonické oznámenie z komunitného centra v klube, že  
      na chodbe sa pohybujú  nafetované mladistvé deti, po príchode hliadky bolo zistené, že  mlad. 

       Ladislav F., nar. .2000, bytom Biskupice,  poskytol  na handričke   toluén dvom maloletým   

       dievčatám, ktoré následne inhalovali a to Vanese  Ö.  nar. .2003, bytom  Fiľakovo,  a Antónii   

       B., nar. 2003, bytom Fiľakovo,  Bernolákova 12. Vec je v štádiu  riešenia, nakoľko, páchateľ  
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je na úteku. Po jeho vypočutí, bude vec  postúpená orgánom činným v trestnom konaní.  

 V mesiaci  marec 2017 v presne nezistený deň bol nájdený domový odpad na Ratkarskom 
kopci za 2 igelitové tašky, zo zaistených dôkazných materiálov  bolo zistené, že odpad  
vyniesol István  G., nar. .1987, bytom Fiľakovo,  ktorému bola  uložená pokuta 25,-€, 
 

 
a/ Úsek verejného poriadku:  Činnosť bola  zameraná najmä na kontrolu osôb, ktoré užívajú 

na verejnosti toluén resp. ktoré javia známky tohto užitia. Zistené prípady  o kontrolovaných  

osobách  sú nahlasované sociálnym komunitným pracovníkom. V štádiu  riešenia je prípad 

poskytnutia  toluénu maloletým osobám zisteného dňa , páchateľ je toho času v Rakúsku. 

Okrem toho boli zistené  a následne odovzdané  prípady fajčenia marihuany.  

 b/ Úsek cestnej dopravy :  Naďalej pretrváva problém, že niektorí občania  nerešpektujú  

spoplatnené  parkovanie.  Od januára 2017 do konca  mája 2017 bolo zakúpených 571 

ročných kariet. Taktiež je riešený problém s parkovaním na Sládkovičovej ulici  vozidlami nad 

5 metrov, po prvých písomných upozorneniach sa situácia  zlepšila, avšak bol problém  ešte  

s posledným karavanom, ktorý bol  už odstránený. Je potrebné doriešiť  zonáciu s osadením 

príslušných dopravných značiek, aby sa tieto veci dali riešiť  aj sankciami.  

c/ Úsek kamerového systému:  Bola realizovaná montáž 10 nových statických kamier, ktoré  

sú plne funkčné a využívané. Toho času  je realizovaný schválený projekt na umiestnenie  

dvoch nových otočných kamier na Námestí slobody a pri novej ZUŠ-ke. Tiež v rámci tohto 

projektu bude vykonaná výmena starého metalického káblovania za optické, čo by sa malo 

zrealizovať v termíne do 15.7.2017 vybranou firmou.  Okrem  kamier sú v značnej miere  

využívané fotopasce, ktoré sú umiestňované na  inkriminované miesta podľa  potreby. 

Vzhľadom na  vysokú úspešnosť zisťovania  protispoločenskej činnosti, boli zakúpené dve 

nové fotoapsce.    

 d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Na tomto úseku bol urobený poriadok na Baštovej ulici, 

kde  občania  bývajúci na uvedenej ulici boli zvyknutí dennodenne vynášať odpad  k malej 

hradnej vežičke, čo nerobilo  dobrý dojem  najmä pre návštevníkov  hradu. Po  umiestnení  

fotopasce  bolo zaznamenaných  9 priestupcov, ktorí boli po zadokumentovaní odstúpení na 

priestupkovú komisiu, kde im boli uložené  sankcie. Po tomto sa situácia  na uvedenej ulici  

značne zlepšila. Podobný problém máme ešte na ulici J. Kalinčiaka, kde  ľudia  pri križovatke 

s ulicou Moyzesovou pravidelne vynášajú najmä zelený odpad. Tu je umiestnená kamera 

a prípady  sa   riešia  Bola objasnená skládka odpadu  na Ratkarskom kopci. 

e/ Úsek odchytu  psov:  V tomto roku, najmä v jeho začiatku, bola situácia taká, že  ľudia  

vyložili  na rôzne miesta v meste  šteňatá, tým pádom aj počet  odchytených psov bol vyšší 

ako v predchádzajúcich obdobiach. Celkovo to bolo 14 šteniat. V tomto roku vychádza zatiaľ  

väčší počet odchytených psov ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, kedy bolo odchytených 

90 resp. 89 psov.  

f/ Úsek ochrany majetku: V zimnom období  narástol počet  krádeží dreva, ktoré boli, po ich 

zistení,  odovzdané štátnej polícii z dôvodu podozrenia  zo spáchania trestného činu krádeže. 

Okrem toho bola boli  vo dvore  rodinného domu zadržaní aj 3 maloletí páchatelia, ktorá vec 

tiež bola odovzdaná  štátnej polícii z dôvodu podozrenia  zo spáchania trestného činu.  
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2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie I. štvrťroka 2017 - obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017 

 

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: 7 z toho: 
napomenutím: 4 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0  

nezaplatená BP: 1 /10,-€/        odstúpené na MsÚ: 1    v štádiu riešenia: 1  

VZN 10, č. 4, čl. 11 ...ochrana verejnoprospešných zariadení – zákaz poškodzovať verejnoprospešné 

zariadenia a premiestňovať verejnoprospešné zariadenia bez súhlasu mesta. 

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

VZN 10, č. 4, čl. 16 ...ochrana verejnej zelene – zákaz akokoľvek poškodzovať trávnaté plochy, 

dreviny, kvetinové záhony, znečisťovať zelené plochy odpadkami a inými nečistotami a iné..., 

 počet priestupkov: 5 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 3 /40,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené na MsÚ: 1 

VZN 10, č. 5, čl. 21 ...rušenie nočného kľudu, 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 1 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: 4 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 1 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/    

 

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

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta  
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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: 86 z toho: 
napomenutím: 49 bloková pokuta: 37 /205,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

 

VZN 11/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o podmienkach držania psov 

na území mesta 

VZN 11, §4 ... zákaz vstupu so psom do školských a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti města, do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk a do cintorína  

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

 

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: 9 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0   uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené na MsÚ: 9 

      

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

     priestupkoch: 

 

PZ – priestupky proti majetku 

§47/1b PZ ... porušenie nočného kľudu... 

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

§47/1c PZ ... vzbudenie verejného pohoršenia... 

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

 

PZ – priestupky proti poriadku v správe 

Zákon 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov: 
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§7 ... priestupku sa dopustí ten neprihlási psa do evidencie, nezabráni voľnému pohybu psa 

a iné.... 

 počet priestupkov: 16 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 7 /75,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 4 /35,-€/   v štádiu riešenia: 2 

 

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: 6 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 1 

odstúpené na PZ: 3 v štádiu riešenia: 2 

30 /1b PZ ... neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej 

návykovej látky, než je alkohol, 

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

odstúpené na PZ: 1 

 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov: 15 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 8  /40-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 4 

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

 počet priestupkov: 28 z toho: 
napomenutím: 13 bloková pokuta: 13 / 85,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 

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

 počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 0  

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1f... nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej 

dopravy osôb 

 počet priestupkov: 3 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 /5,-€/ uložením: 0 odložením: 0  
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§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: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené na PZ: 1 

§22 1/k-zákon 8/2009 Z.z. § 25/1o... nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá 

zaplatený poplatok za parkovanie... 

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

odstúpené na PZ: 1 

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

 počet priestupkov: 8 z toho: 
napomenutím: 3 bloková pokuta: 4 /30,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia 1 

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

zeleni... 

 počet priestupkov: 15 z toho: 
napomenutím: 11 bloková pokuta: 4 /30,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

§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: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia 1 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 5 
- telefonické oznámenie: 12 
- vlastnou činnosťou: 150 
- zistené MKS: 16 
- zistené fotopascou: 36 
- odchytené psy: 37 

 

Počet porušení VZN : 116 Počet porušení PZ : 101 Ostatné : 0 Celkom : 217 
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napomenutím: 96 
bloková pokuta: 82  

/550,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 2 nezaplatená BP: 6/55,-€/ odstúpením na PZ SR: 6 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 

11 
storno: 0 v štádiu riešenia: 13 

 

 

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                              

 

 

 


