
 

                                         MESTO  FIĽAKOVO 

MESTSKÁ  POLÍCIA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č.p.: MP-53-10/2019-010                                                            Vo Fiľakove dňa   29.05.2019 
 

 

 

 

 

Správa  o  činnosti  MsP  za  obdobie  

I.  štvrťroka  2019 
 

 

1/ Činnosť Mestskej polície Fiľakovo za I. štvrťrok 2019    

          V  hodnotenom období I. štvrťroka 2019 bolo celkovo evidovaných 220  prípadov z  

ktorých bolo 126  priestupkov podľa Zákona SNR o priestupkoch  a 94  porušení všeobecne 

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

sumu 710,-€,  napomenutím bolo riešených 117 priestupcov. Monitorovacím kamerovým 

systémom bolo zistených  48  prípadov a  fotopascou 2 prípady.   Bolo odchytených celkovo   

23   psov. 

 

OBDOBIE 

Celkovo 

riešených 

prípadov 

Počet 
porušení 

PZ 

Počet  
porušení 

VZN 

Počet zaplatených 
pokút  na sumu 

Počet 
napome-   

nutí 

V štádiu 
riešenia 

I./ 2018 293 145 148 121/685,-€ 145 12 

II./ 2018 252 150 97 117/800,-€ 97 17 

III./ 2018 205 109 96   94/630,-€ 88 10 

IV./ 2018 187 79 108   77/680,-€ 87 4 

I./ 2019 220 126 94   82/660,-€ 117 4 
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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./ 2018 8 0 7/45,-€ 0 0 14 

II./ 2018 5 0 4/45,-€ 13 1 26 

III./ 2018 2 0 8/80,-€ 3 0 19 

IV./ 2018 8 0 9/45,-€ 2 0 19 

I./ 2019 4 0 7/50,-€ 3 1 23 

 

Riešené prípady  v  1. štvrťroku  2019:  

 

 dňa 2.1.2019 v čase o 01,00 hod. došlo k na Sládkovičovej ulici k poliatiu viacerých  
vozidiel omáčkou do jedla, pričom kamerovým záznamom bolo zistené, že skutok 
spáchal Zoltán D., nar. 1996, bytom Fiľakovo,  ktorý sa takto  v podnapitom  stave 
zabával, za čo mu bola uložená  pokuta 10,-€, zároveň  poškodeným  uhradil  umytie  
vozidiel,  

 dňa 4.1.2019 v čase o 17,00 hod. hliadka MsP zakročovala v predajni LIDL proti  
páchateľovi, ktorý krátko predtým sa pokúsil odcudziť  elektrickú vŕtačku v hodnote 40,-
€, ktorého páchateľa  prichytil pracovník SBS, avšak páchateľ, nechcel uviesť meno a  
začal ho slovne  napádať a vyhrážať sa mu zabití, s tým, že chcel  odísť, bolo zistené, že s 
jednalo o už  pre hliadku  známeho   Mariana B., nar.2003, bytom Bulhary, notorického 
zlodeja, následne bol predvedený na OOPZ na ďalšie doriešenie, 

 dňa 18.1.2019 o 21.03 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od hliadky MOPS, že dve 
osoby v mestskom parku konzumujú alkoholický nápoj, po príchode na miesto bolo 
zistené, že sa jedná o Máriu B., nar. 1989, bytom Fiľakovo,   a Arpáda D., nar. 1994, 
bytom Biskupice, ďalšia  konzumácia na verejnom priestranstve im bola zakázaná a bola 
im uložená  bloková pokuta po 5,-€, 

 dňa 29.1.2019 na cestičke od zberných surovín smerom na Športovú ulicu boli nájdené 
rôzne súčiastky z rozobratých vozidiel, bolo následne vykonané šetrenie po majiteľoch 
vozidiel aj značky vozidiel na základe nájdených kontrolných nálepiek /emisná 
a technická kontrola/ na čelných sklách,  boli požiadané o spoluprácu firmy SEKA-SK 
s.r.o. Nitra a TESTEK a.s. Bratislava, ktoré nám poskytli informácie o vozidlách, jednalo sa 
o zn. vozidiel Alfa Romeo a Fiat Marea, ktorých majitelia boli   Arpád  O., nar. 1974, 
bytom Fiľakovo, a druhý  Aladár B., nar. 1995, bytom Fiľakovo,  obom bola,  ako 
pôvodcom odpadu, uložená pokuta po 50,-€, ktorú následne  zaplatili, 

 dňa 1.2.2019 v čase o 13,00 hod. došlo na ulici Jilemnického k pohryznutiu psom  
poštárky  Anety M. z Fiľakova, ku ktorému došlo pri  doručovaní pošty pred rodinným 
domom, kedy z dvora na ulicu  vybehol pes a pohrýzol  ju do lýtka na nohe, majiteľke psa 
Helene  B., nar.1952, bytom Fiľakovo, bola uložená pokuta 20,-€.  
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 dňa 6.2.2019 V čase o 10.54 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od pracovníka SBS-
ky z ND LIDL, že naháňa páchateľa krádeže tovaru /spray/ z predajni, a že sa  nachádza  
Sládkovičovej ulici, kde vbehol do jedného zo vchodov bytovky, kde  čaká, podľa popisu 
páchateľa, bol tento hliadkou MsP zadržaný na Záhradníckej ulici, nakoľko tento 
medzitým vybehol cez zadný vchod, pri zadržaní bolo zistené, že sa jednalo  o Júliusa B., 
nar.1996, bytom Fiľakovo, ktorého SBS-kár následne opoznal, následne  bol zadržaný 
odovzdaný na ďalšie doriešenie na OOPZ, bolo zistené, že menovaný má opakovanú 
krádež a prokurátor dal príkaz na jeho zadržanie v zmysle Trestného poriadku, 

 dňa 9.2.2019 v čase o 02,10 hod. na ul. Daxnerovej bolo hliadkou MsP spozorované 
osobné vozidlo Škoda, ktoré stálo na chodníku oproti reštaurácii Pumukli, ktoré vozidlo 
predtým ohrozilo riskantnou jazdou  naše služobné vozidlo, pri pristavení sa pri 
uvedenom vozidle bolo zistené, že vodič sedí za volantom a javil viditeľné známky  
požitia alkoholu, bolo zistené, že sa jednalo o Dominika  R., nar. 2000, bytom Fiľakovo,  
v ďalšej jazde mu bolo zabránené, bola ihneď privolaná štátna hliadka  OO-PZ, ktorá 
vykonala skúšku na alkohol, ktorá potvrdila požitie  alkoholu,  vec prebrala na mieste  
hliadka PZ, následne bol zadržaný v zmysle Trestného poriadku z dôvodu, že sa dopustil 
trestného činu,  

 22.2.2019 v čase o 22.15 hod. počas spoločnej akcie na kontrolu požívania 
alkoholických nápojov  mladistvými osobami, bol na tomto úseku v zariadení Fonzo bar 
na Továrenskej ulici zistený priestupok, ktorého sa dopustila  Frederika  B., nar. 2003, 
bytom Čakanovce, ktorej alkohol zakúpila jej kamarátka menom Karolína O., nar. 1997, 
bytom Čakanovce, menovaná za uvedené konanie dostala pokutu vo výške 10,-€,  

 dňa 25.2.2019 v čase 10,50 hod. bola hliadkou MsP na konci  Puškinovej  ulici zistená 
čierna skládka  domového odpadu uloženého  z časti  v igelitových vreciach, tento 
odpad bol prezretý, kde medzi odpadom sa nachádzali dve platné  zdravotné karty 
poistencov maloletých detí na meno  Alexia B. a Christopher B., lustráciou bolo zistené, 
že matkou maloletých detí je  Mária  D., nar. 1989,  bytom Fiľakovo,  ktorá dala vyniesť  
odpad svojmu maloletému  synovi Rolandovi  B., nar. 2005, k čomu sa všetci priznali, 
odpad  následne odstránili, konanie Márie D. bolo odstúpené  priestupkovej komisii 
MÚ, 

 dňa 27.2.2019 bolo prijaté oznámenie ako aj zverejnené na stránke City monitoru 
mesta Fiľakovo, že vo dvore bytovky na Kukučínovej ulici sa nachádza väčšie množstvo 
rôzne odpadu ako  použitý  nábytok a pet fľaše, ktoré boli voľne  uložené, šetrením bolo 
zistené, že odpad tam postupne  zo svojho bytu  povynášal tam bývajúci  Igor  B., nar. 
1979, ktorý  po výzve si objednal na odvoz kontajner a odpad bol z dvora odstránený, za 
uvedené konanie mu bola uložená  pokuta 10,-€, 

 dňa 3.3.2019 v čase o 01,40 hod. počas hliadkovej služby  na ulici J. Kalinčiaka bolo 
spozorované stojace  vozidlo zn. Škoda Favorit v ktorom sedela za volantom osoba, 
pričom vozidlo malo zhasnuté svetlá a po chvíli začal vodič s vozidlom cúvať a následne  
nabúral do stĺpa verejného osvetlenia a pokračoval vjazde po ulici Kalinčiakovej, kde 
pred domom zaparkoval pri chodníku, z vozidla  vodič vystúpil a pri  jeho kontrole bolo 
hliadkou MsP zistené, že sa jednalo o Bélu  B., nar.1998, bytom Fiľakovo,  ktorý  priznal, 
že pred jazdou požil  alkoholické nápoje, na miesto bola privolaná hliadka z OO PZ, 
ktorá vec prevzala. 
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 dňa 11.3.2019 v čase  okolo 16,30 hod. došlo na ulici B.S. Timravy z dvora rodinného 
domu č. 43 ku krádeži detského kočíka ku škode  majiteľa Tibora Gy. dovtedy 
neznámym páchateľom, bol prezretý kamerový  záznam  na základe  ktorého  boli  dvaja 
páchatelia s odcudzeným kočíkom  zaznamenaný na ul. Čsl. armády, pričom sa jednalo 
o: Mário R., nar. 1996, a Benjamin B., nar. 2000,  obaja bytom Fiľakovo,  ktorí medzitým 
kočík  ponechali na  Ul. Mája pri bytovke č. 1, čo oznámil tam bývajúci občan, následne 
bol kočík zaistený, v ňom boli dve  fľaše vína  /čučo/, kočík bol vrátený majiteľovi, keďže 
bolo podozrenie, že sa jedná o trestný čin  porušovania domovej slobody,  prípad bol 
odovzdaný  na OO-PZ Fiľakovo,  

 dňa 13.3.2019 v čase  o 18.30 hod. počas hliadkovej služby na Železničnej ulici boli 
spozorované utekajúce dve rómske deti v smere od Lidla na Bottovu ulici, ktoré  boli 
následne hliadkou kontrolované, pričom bolo zistené, že spáchali predtým krádež 
botasiek, ktoré  mal pri sebe Ladislav  J. a ktorú krádež  vykonal Vojtechom B., obaja 
bytom Fiľakovo, ktorý  si ešte v predajni LIDL odcudzené botasky   obul a staré ponechal 
v predajni, následne  boli obaja  odovzdaní  do predajni SBS službe v Lidli, kde  prípad  
následne prevzalo OO-PZ Fiľakovo,  

 dňa 23.3.2019 v čase o 21.07 hod. nám bolo telefonicky oznámené že v Pivničnom rade 
na Šávoľskej ceste robí skupina podnapitých mladistvých neporiadok, ktorí kopú do 
dverí pivníc, hliadkou MsP bolo zistené, že v neďalekej Vinárni sa koná kultúrna akcia, 
kde  v jej okolí sa  pohybovalo dosť  mladistvých osôb, pričom požívali  alkoholické 
nápoje na verejnom priestranstve, následne bola kontrolovaná  skupina, ktorá mala pri 
sebe viac fliaš alkoholu, ktoré  poskrývali  v blízkom okolí, následne dvom osobám boli 
uložené  pokuty  po 10,-€ a to  Davidovi B., nar. 2001,  bytom. Fiľakovo,   a Kornelovi 
BARIMU, nar. 2002, bytom Fiľakovo,  ktoré následne  aj zaplatili. 

 dňa 26.3.2019 v čase o 12.40 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od hliadky 
MOPS, že na Sládkovičovej ulici pri bytovke vchod č. 13  prichytili dve rómske deti ako 
chodia po vchode a žobrú peniaze po bytoch,  bolo zistené, že sa jedná o známe  
maloleté osoby a to František O., nar.2006, bytom Fiľakovo,  a Barbara H., nar. 2006, 
bytom Fiľakovo, vec bola hneď oznámená  sociálnemu terénnemu pracovníkovi p. Bc. 
P.Botošovi, ktorý vykonaná ďalšie opatrenia v danej veci, 

 dňa 26.3.2019 v čase  17,00 hod.  na základe telefonického oznámenia zo štátnej 
polície, že došlo ku krádeži tovaru v predajni KIK a pracovník SBS naháňa páchateľov po 
Tajovského ulici, následne hliadkou MsP na  služobnom vozidle boli  na ulici Čsl. armády 
dostihnutí traja páchatelia a to   Eugen  B., nar. 1999, mal.  Gejza  B., nar. 2005, 
a Ladislav  B., nar. 2001, všetci traja z Fiľakova, ktorí mali u seba ukradnuté deky. 
U Eugena B. a Ladislava B. sa jednalo o opakovanú krádež za posledný rok,  boli 
predvedení na OO PZ, kde ich aj s ukradnutými dekami, prevzala stála služba OO-0Z. 

 

 

 

KOMENTÁR:  

 

 

a/ Úsek  ochrany  majetku:  Naďalej  na tomto úseku pretrváva problém drobných krádeží 

najmä  vo veľkopredajniach LIDL, TESCO, KIK, PEPCO, kde sme vypomáhali SBS-kám pri 

zadržaní  páchateľov, ktorí  sa  po  krádeži  dali  na útek.   Tieto  skutky  pácha  najmä  rómska  
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mládež a často tí istí páchatelia, ktorí tieto páchali  aj v minulom roku, pričom  dvaja z nich 

boli sudcom  vzatí do vyšetrovacej väzby. V mnohých prípadoch nám pri odhaľovaní  

páchateľov pomohli kamerové záznamy. Naďalej pretrvávajú problémy s maloletými 

páchateľmi, jednotlivé prípady sú ihneď nahlasované komunitnému pracovníkovi p. Bc. 

Pavlovi Botošovi.     

 

b/ Úsek  verejného poriadku:  Činnosť  bola  zameraná  na kontrolu verejného poriadku 

najmä v okolí  nákupných centier, kde  táto činnosť prebiehala  aj v spolupráci z MOPS, ktorí 

nám pravidelne nahlasujú protispoločenskú činnosť ako  je najmä žobranie a požívanie  

alkoholických nápojov na verejnom priestranstve.  Naďalej  pretrváva problém  so 

žobrajúcimi  rómskymi maloletými deťmi, a hoci sú z miest  pred  obchodmi posielané 

domov, aj naďalej v tejto činnosti opakovane pokračujú. Už sa vyskytol prípad, že  začali  

chodiť žobrať po bytoch. Situácia bola riešená aj z Okresným úradom sociálnych vecí 

z Lučenca k čomu bolo vyvolané aj pracovné stretnutie.  

        V mesiaci februári bola vykonaná  preventívna spoločná akcia  na  kontrolu  požívania 

alkoholických nápojov  mladistvými osobami v pohostinských zariadeniach a v baroch.  Tejto 

akcie sa zúčastnili  okrem nás, aj hliadka štátnej  polície a hliadka MOPS, pričom počas tejto 

kontroly boli zistené 2 prípady. V tejto činnosti budem naďalej pokračovať najmä v letných 

mesiacoch.  

  

c/ Úsek kamerového systému:  Bol realizovaný  projekt s výzvy  MV SR pre prevenciu 

kriminality pre rok 2018 na základe ktorého bol náš kamerových systém rozšírený o 10  

statických kamier. Prebieha  montáž dvoch statických kamier v mestskom parku, ktoré budú 

umiestnené  pri detskom ihrisku a pri mini ZOO, avšak pre zlé  poveternostné podmienky 

neboli zatiaľ práce  dokončené.  Okrem toho opätovne bola podaná  žiadosť v rámci novej 

výzvy MV SR pre rok 2019 pre prevenciu kriminality na rozšírenie resp. renováciu 

kamerového systému, náš projekt postúpil do druhého kola a  veľká pravdepodobnosť, že 

bude úspešný. Tiež sa toho času realizuje oprava starších otočných kamier. Naďalej nám 

kamerový systém  napomáha pri  odhaľovaní páchateľov protispoločenskej činnosť a preto aj 

do budúcna sa budeme  snažiť  tento  systém rozširovať 

 

d/ Úsek výskytu čiernych skládok:  Naďalej pretrváva problém s drobnými  skládkami  

stavebného odpadu, ktoré občania  ukladajú  vedľa  kontajnerov pred  bytovkami resp. pred  

rodinnými domami.  Tieto  priebežne  riešime a ak sa podarí zistiť pôvodcu, týchto občanov  

upozorňujeme  na postup  pri odvoze takéhoto odpadu, že si musia  objednať  odvoz  z VPS 

a za tento  odpad aj zaplatiť.    

 

e/ Úsek odchytu  psov:  Situácia  pri  odchyte túlavých psov je  podobná ako v roku 2018. 

Naďalej pretrváva problém so psíčkarmi, ktorí púšťajú psov na  voľno a s tými, ktorí si svojom 

psovi nezbierajú exkrementy. Okrem toho  je  problém z umiestňovaním psov do útulku, 

ktorý je  toho času preplnený. Pre uvedený dôvod nemôžeme vykonávať plánovaný odchyt  

túlavých psov. Do útulku umiestňujeme len psov, keď je akútny prípad – opustený dom, 

úmrtie majiteľa.   
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2.  Vyhotovenie konkrétnej pracovnej činnosti mestskej polície za     

obdobie I. štvrťroka 2019 - obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 

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 a iné, 

 počet priestupkov: 16  z toho: 
napomenutím: 11 bloková pokuta: 3 / 110,-€ / uložením: 0 odložením: 0  

nezaplatená BP: 1/10,-€/  odstúpením MÚ:  1   

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

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

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

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

verejné pohoršenie najmä žobraním, drobnou výtržnosťou.... 

 počet priestupkov: 21  z toho: 
napomenutím: 11 bloková pokuta: 3 / 25,-€ / uložením: 0 odložením: 4 

nezaplatená BP: 3 /15,-€/  

VZN 10/2013 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o určovaní pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta  

VZN 10, §5 ...nedodržanie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 1 / 20,-€ / 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: 55  z toho: 
napomenutím: 30       bloková pokuta: 23  /120,-€/    uložením: 0  odložením: 0 

v štádiu riešenia: 2 
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b)  Porušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb., zákona o   

     priestupkoch: 

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, 

nezbiera  exkrementy po svojom psovi a iné.... 

 počet priestupkov: 23 z toho: 
napomenutím: 18 bloková pokuta 4 /45,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /5,-€/  

PZ – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

§30 /1a PZ ... predá, podá, inak umožní podanie alkoholického nápoja osobe zjavne ovplyvnenej 

alkoholickým nápojom, osobe mladšej ako 18 rokov ... 

počet priestupkov: 1 z toho: 

napomenutím: 0 uložením: 0 odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€/  

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: 1  /10,-€/  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: 3 z toho: 
napomenutím: 0 bloková pokuta: 0  uložením: 0 odložením: 0 

  odstúpením PZ SR: 3         

PZ – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

§22 1/k ...zákaz vjazdu všetkých vozidiel B-1, B-2... 

 počet priestupkov: 47 z toho: 
napomenutím: 21 bloková pokuta: 23 /165-€/  uložením: 0 odložením: 0 

v štádiu riešenia: 3  
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§22 1/k ...zákaz zastavenia B-34 a V-12b... 

 počet priestupkov: 15 z toho: 
napomenutím: 8 bloková pokuta: 4 / 25,-€ /            uložením: 0  odložením: 0 

nezaplatená BP: 1 /10,-€      v štádiu riešenia: 2 

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

 počet priestupkov: 1 z toho: 
napomenutím: 1 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: 15 z toho: 
napomenutím: 8 bloková pokuta: 7 /80,-€/ uložením: 0 odložením: 0  

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

 počet priestupkov: 2 z toho: 
napomenutím: 2 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: 14 z toho: 
napomenutím:4 bloková pokuta: 10 /60,-€/ uložením: 0 odložením: 0 

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

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

 

Spôsob zistenia priestupku: 

- oznámené priestupky: 7 
- telefonické oznámenie: 15 
- vlastnou činnosťou: 148 
- zistené MKS: 48 
- zistené fotopascou: 2 

 

 

                                                                                                                                  Náčelník MsP 

                                                                                                                                  Bc. Pavel Baláž 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


