
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-131-10/2017-010                                                           Vo Fiľakove dňa   22.11.2017 
 

 
 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

III.  štvrťroka  2017 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za III. štvrťrok 2017    

          V  hodnotenom období III. štvrťroka 2017 bolo celkovo evidovaných 215  prípadov z  

ktorých bolo 103  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 112  porušení všeobecne 

záväzných nariadení mesta Fiľakovo. Celkovo bolo uložených 88 blokových pokút na celkovú 

sumu 525,-€,  napomenutím bolo riešených  101 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených 39 prípadov a  fotopascou 16 prípadov.   Bolo odchytených celkovo 

34  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 

II. /  2017 226 74 152 102/610,-€ 106 9 

III. /  2017 215 103 112 84/485,-€ 101 17 
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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 

II./  2017 4 0 4/30,-€ 1 1 37 

III./  2017 5 0 4/40,-€ 3 1 34 

 

Riešené prípady  za  3. štvrťrok  2017:  

 dňa 4.7.2017 o 18,30 hod. bol hliadkou MsP pred Lidlom kontrolovaný občan  

z Maďarska, ktorý ponúkal  na predaj dyne a broskyne, k čomu však nemal  povolenie 

od MÚ, jednalo sa o  Ottó  B,  nar.1976, bytom Hatvan, ďalší predaj mu bol zakázaný a  

bola mu uložená pokuta  5,-€,  
 dňa 21.7.2017 v čase o 18,00 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že z pivničných 

priestorov Daxnerova 34 bol odcudzený detský bicykel žltej farby, ako páchateľ bol 

krátko po čine kontrolovaný  páchateľa maloletý o  Ján H., nar. 2007, bytom Fiľakovo,  

ktorý  v tom čase  bicykel tlačil, tento mu bol odobratý a vrátený majiteľovi. Bol 

vykonaný pohovor s matkou Gyöngyi H., nar.1989, bytom  Fiľakovo, proti 
maloletému bola vec odložená a nahlásená komunitným pracovníkom, 

 dňa 3.8.2017 v čase 19,30 hod. bol hliadkou MsP na autobusovej zastávke na ul. 
Biskupickej bola kontrolovaná osoba v pátraní  Arnold  B., nar. 1995, bytom Fiľakovo, 
na  ktorého bol vydaný zatykač z dôvodu, že nenastúpil  do výkonu trestu OS, 
následne bol predvedený na OOPZ vo Fiľakove, 

 dňa 9.8.2017 bol hliadkou MsP riešený vodič dopravného priestupku Ján K., nar. 1929, 
bytom Buzitka, ktorý  parkoval na spoplatnenom parkovisku bez  predchádzajúceho 
zakúpenia parkovacieho lístka, avšak vzniklo  vážne podozrenie, že uvedený 87 ročný 
pán nie je spôsobilý riadiť  motorové vozidlá, nakoľko  nechápal čoho sa dopustil a bol 
úplne hluchý, následne bolo  u lekára  zistené, že už v roku 2012 mu mal byť odobratý 
vodičský preukaz pre nespôsobilosť kvôli zraku a sluchu, na základe tohto zistenia, 
bola vec  ihneď odovzdaná Obvodnému oddeleniu  PZ  vo Fiľakove, kde mu bol 
vodičský preukaz zadržaný, 
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 dňa 12.8.2017 v čase o 10,40 hod.  bola hliadkou MsP na Hviezdoslavovej ulici 

kontrolovaná  dvojčlenná osádka vozidla  z Maďarska, ktorí  ponúkali  na predaj  dyne,  
k čomu však nemali  povolenie od MÚ, jednalo sa o Istvána  B.,  nar.1998, bytom 

Boktay, a  o Mátého  SZ.,  nar. 1993, bytom  Kerekharaszt, bola im uložená pokuta  po 

5,-€ a ďalší predaj im bol zakázaní,  
 dňa 19.8.2017 v čase o 21.10 hod. došlo  na Biskupickej ulici pred budovou 

Inkubátora pred prevádzkou Anita cukráreň k rozbitiu  dreveného zábradlia na terase, 

ako páchateľ bol zistený Gregor K.,  nar. 1984, bytom Fiľakovo,  ktorý medzitým ušiel, 

avšak jeho  konanie zaznamenala mestská kamera, vec  bola následne  odovzdaná  OO-

PZ Fiľakovo, ktorá  následne  páchateľa riešila,  
 dňa 21.8.2017 v čase 18,00 hod. bol hliadku MsP počas kontroly Gubányiho domu na 

ulici Čsl. armády kontrolovaný  Attila  B., nar. 1979, trvale bytom Širkovce, ktorý sa 
pohyboval  na poschodí budovy, s podozrením, že fetoval, z budovy bol vykázaný 
s tým, že sa jedná a cudzí majetok a že nemá tam čo hľadať,  

 dňa 28.8.2017 v čase 10,40 hod. na Biskupickej ulici bol hliadkou MsP pri stávkovej 
kancelárii Niké prichytený maloletý Ján H., nar.2007, bytom Fiľakovo,  ktorý  sa snažil   
z opretého bicykla na chodníku odmontovať svetlo v čom mu bolo zabránené, pri jeho 
kontrole bolo zistené, že bicykel patrí zamestnankyni z  Niké  Cs. K.,  páchateľ  ktorý 
následne odovzdaný  jeho matke Gyöngyi  H., proti maloletému bola vec odložená 
a nahlásená komunitným pracovníkom, 

 dňa 31.8.2017 bolo hliadkou MsP  zistené  nepovolené vynesenie   stavebnej sutiny na 
Mlynskej ulici do járku  vedľa cestnej komunikácie, ako páchateľ bol zistený Ján  L., 
nar.1960, bytom Fiľakovo, ktorého   spáchanie skutku zaznamenala mestská kamera 
v uvedený deň  v čase 08,30 hod. na Továrenskej ulici ako tlačil vozík naložený  
sutinou, páchateľ sa ku skutku doznal, vec bola odstúpená  priestupkovej komisii  
mesta Fiľakovo, 

 dňa 1.9.2017 v čase 20,35 hod. na Mocsáryho ulici boli hliadkou MsP kontrolovaní 
Ervín O. nar. 1996, a mal. Stanislava B., nar. 2004, obaja bytom Fiľakovo,  ktorí  
vyberali odpad z kontajnerov, pričom  veci si dávali do igelitového vreca, Ervin O. bol 
riešený napomenutím, proti maloletej bola vec odložená a nahlásená komunitným 
pracovníkom, 

 dňa 5.9.2017 v čase 11.30 hod. bolo hliadkou MsP na Námestí slobody zistené 
požívanie alkoholických nápojov partiou  rómskych občanov na verejnom 
priestranstve, pri kontrole  bolo zistené, že. fľašu vína zakúpil Ignác D., nar.  1965, 
ktoré peniaze predtým  vyžobral pred Billou a Lidlom,  bola mu uložená pokuta 10,-€, 
ktorú zaplatil, následne  bol z mesta vykázaný z dôvodu opakovaného sťažovania sa 
občanov na  jeho žobranie, nakoľko nemá v meste nahlásený žiadny pobyt,  hliadka ho 
odprevadila na železničnú stanicu, kde si kúpil cestovný lístok na vlak do Banskej 
Bystrici, odkiaľ prišiel, a nastúpil na vlak s tým, že mesto Fiľakovo natrvalo opustil,  

 dňa 6.9.23017 v poobedňajšej dobe došlo   na križovatke ulíc Malá a Radničná 
k vyloženiu domovému rôzneho odpadu mimo zbernej nádoby, ako páchateľ bol 
hliadkou MsP zistený  Ľudovít  B., nar. 1976, bytom Fiľakovo,   ktorý si vypratával  
dom, ktorý vlastní na ulici Malej, kde mal  predtým nasťahovaných podnájomníkov, 
bola mu uložená pokuta  20,-€, 

 dňa 13.9.2017 v čase o 12,50 hod. zistené na Trhovej ulici vyloženie kartónového 
odpadu v počte 30 ks ku kontajnerom na zem pri zadnom vchode do areálu MsP, 
zistené  z  kamerového  záznamu,  že  tieto  tam  vynosili  maloletí  Róbert K., nar.  
 
 
 
 
 



 
 

- 4   - 

 
2005, a Gejza B., nar. 2004, ktorých  tam poslala Šarlota  B., nar. 1962, bytom 
Fiľakovo,  ktorá uviedla, že  papier jej zmokol a že sa nedal spáliť, bola jej uložená 
pokuta 5,-€, zároveň bol zistený pôvodca kartónového odpadu a to predajňa Čínsky 
obchod na Trhovej  z ktorej  jej tento papier  dali, majiteľka obchodu  Zhan  W., nar. 
1977,  bytom Fiľakovo,   bola upozornená, že  je zodpovedná za  odpad, že  ona si má 
vybaviť  odvoz cez VPS, bola  riešená napomenutím, 

 dňa 26.9.2017 o 16,10 hod. došlo ku krádeži brány z oplotenia v areály  ZŠ Farská lúka, 
na základe kamerového záznamu boli zistení  maloletí páchatelia – žiaci z maďarskej 
školy a to : 

  1/ Bianka  B., nar. 2008, bytom Fiľakovo,  žiačka 3. triedy,  

  2/ Zoltán  SZ. nar. 2009, Fiľakovo,  žiak 2. triedy,  

  3/ Kevin  B., nar. 2009, Fiľakovo,  žiak 3. triedy,  

  Ku skutku doznali, všetci traja menovaní po dohode uvedenú bránu spoločne vyniesli,     

  údajne  ju položili na zem pri obchode CBA na Farskej lúke z dôvodu, že ju nevládali   

  odniesť a na druhý deň tam už nebola, boli vyrozumení zákonní zástupcovia s tým, aby       

  sa dostavili  do školy ohľadne náhrady školy,   

 dňa  30.9.2017 v čase 21,30 hod. bol hliadkou MsP  v mestskom parku kontrolovaný 

Adrián  D., nar. 1999, bytom Šíd, ktorý  na verejnosti  požíval alkoholický nápoj, bola 

mu uložená pokuta 5,-€, 
 

 

a/ Úsek verejného poriadku a ochrany  majetku:  Činnosť bola  zameraná najmä na kontrolu 

osôb, ktoré užívali na verejnosti alkoholické nápoje. Zistené prípady  u kontrolovaných  

osobách  boli riešené  na mieste, pričom boli ukladané sankcie, resp.  častou kontrolou  

miest, kde sa  tieto  nápoje  požívali.  

      Na úseku  ochrany  majetku došlo  k zvýšenej  kriminalite, čo nasvedčujú aj  prípady  

evidované  na Obvodnom oddelení PZ vo Fiľakove ako trestné činy, nakoľko bola spôsobená 

väčšia škoda  ako aj  došlo ku vlámaniu  a to   garáží a tiež boli vykrádané  pivnice. Okrem 

toho došlo k pokusu vlámania do bankomatu za malou stanicou ako aj  k vylomeniu 

a následnému odcudzeniu mincí z umyvárni na benzínovej pumpe na Lučenskej ceste. 

K týmto skutkom došlo v období  od 29.9.2017 do 12.10.2017, celkovo to bolo 9 prípadov 

z toho boli  4 garáže, 3 pivnice a spomínané 2 prípady.  Následne sa  ihneď urobili  opatrenia, 

bola  vykonávaná zvýšená  hliadková služba, teda  hliadková služba  bola posilnená  

z Lučenca, jednak  kriminálnou službou a tiež  novovzniknutým útvarom PMJ. Okrem toho na  

podozrivé miesta, kde mohlo dôjsť k ďalším vlámaniam, boli v spolupráci s kriminálnou 

službou, rozmiestnené naše fotopasce. Taktiež boli poskytnuté kamerové záznamy 

s inkriminovaných miest z doby, kedy došlo  k spáchaniu jednotlivých  skutkov. Po týchto 

vykonaných opatreniach už v našom meste  k podobným skutkom doteraz nedošlo.   

 

 b/ Úsek cestnej dopravy :  Zlepšila sa situácia  parkovania nadrozmerných vozidiel  

v parkovacej zóne  na uliciach Sládkovičova, Parková, Hollého a Záhradnícka, majitelia 

takýchto  vozidiel  začali rešpektovať. Čo sa týka parkoviska  pri  bývalej poliklinike na 

Mocsáryho ulici, tak toto bolo zatarasené betónovými zábranami. Parkovisko je vo 

vlastníctve súkromnej firmy, avšak je tu podozrenie, že zátarasy  z časti zaberajú aj  mestský 

pozemok resp. verejnú komunikáciu, čo sa dá však preveriť len geodetom, ktorý presne bude  
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vedieť určiť hranicu pozemkov. Čo sa týka parkovacích kariet, tak tu jer potrebné uviesť, že 

tieto platia do konca tohto roku, bude potrebné si zakúpiť nové ročné karty, ktoré budú 

farebne  rozlíšené od predchádzajúcich kariet. Určite to nebudú modré, zelené a žlté, ktoré 

boli doteraz vydávané od zavedenia poplatku za parkovanie. Takisto budú platiť od  1.1.2018 

do  31.12.2018.  

 

c/ Úsek kamerového systému:  Na úseku kamerového systému sa opätovne pripravuje 

projekt na základe výzvy MV SR pre prevenciu kriminality na rok 2018. Plánujeme 

rozmiestnenie  kamier v centre mesta o ďalších 10 statických kamier.  

 

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Na tomto úseku sa nám naďalej darí zisťovať a vo väčšine 

prípadov aj objasňovať  vzniknuté čierne  skládky. Naďalej pretrváva problém so stavebnou 

sutinou, pričom občania  bývajúcich v bytovkách, takýto odpad  ukladajú ku kontajnerom.  

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Na tomto úseku  sa toho času  znížil počet odchytených psov, 

v tomto roku doposiaľ evidujeme celkovo 108 odchytených psov, čo už teraz je to 18 psov  

viac ako to bolo  v v minulom roku 2016. Tento počet  bude ešte  vyšší.  

 

2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie III. štvrťroka 2017 - obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017 

 

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: 17 z toho: 
napomenutím: 8 bloková pokuta: 0 uložením: 0 odložením: 1 odstúpením: 1 

nezaplatená BP: 3 /30,-€/            v štádiu riešenia:  4 

VZN 10, č. 4, čl. 7 ... umiestňovanie plagátov a reklamných objektov – zákaz vylepovania plagátov 

mimo miest na tento účel mestom určených, 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím:1 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 
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VZN 10, č. 4, čl. 18 ... ochrana ovzdušia – zákaz páliť akýkoľvek materiál, z ktorého vzniká jedovatý 

dym, a to aj v zariadeniach určených na kúrenie, pečenie a pod..., 

 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: 19 z toho: 
napomenutím: 7 bloková pokuta: 9 /50,€/ uložením: 0 odložením: 2 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/    

VZN 7/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach 

 

 VZN 7, §3.3 ... povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste vydáva na základe žiadosti mesto... 

 počet priestupkov: 5 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 5 / 25,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

 

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: 69 z toho: 
napomenutím: 39 bloková pokuta: 27 /145,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 3 

 

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: 0 

odstúpené PZ SR: 1 
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PZ – priestupky proti poriadku v správe 

Zákon 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov: 

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

a iné.... 

 počet priestupkov: 4 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 2 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 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: 3 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 2 

v štádiu riešenia: 1 

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

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

 počet priestupkov: 25 z toho: 
napomenutím: 13 bloková pokuta: 6  /40-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 6 

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

 počet priestupkov: 27z toho: 
napomenutím: 8 bloková pokuta: 17 / 100,-€ / uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 

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

 počet priestupkov:10 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 8 /45,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

§22 1/k ...zákaz státia v zone  B-33+ IP27a  

 počet priestupkov:11 z toho: 
napomenutím: 9 bloková pokuta: 2 /10,-€/ 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: 2 z toho: 
napomenutím: 1 bloková pokuta: 1 /10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 
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§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: 2 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 2 /10,-€/ 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... 

 počet priestupkov: 12 z toho: 
napomenutím: 8 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: 4 z toho: 
napomenutím: 2 bloková pokuta: 1 / 10,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

odstúpené na PZ: 1. 

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 11 
- telefonické oznámenie: 5 
- vlastnou činnosťou: 145 
- zistené MKS: 39 
- fotopascou: 16 

 

Počet porušení VZN : 112 Počet porušení PZ : 103 Ostatné : 0 Celkom : 215 

 

napomenutím: 101 
bloková pokuta: 84  

/485,-€ / 
uložením: 0 

odložením: 5 nezaplatená BP: 4/40,-€/ odstúpením na PZ SR: 3 

odstúpením na OcÚ, MsÚ: 1 storno: 0 v štádiu riešenia: 17 

 

                                                                                                                             Náčelník MsP 

                                                                                                                           Bc. Pavel  BALÁŽ                                                                                                              



 

 

 

 


