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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
12.10.2017

Dňa  12.10.2017  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Chcel by som interpelovať pána primátora v tom, že pod oknami Radnice mestského 
úradu sa veľmi veľakrát zhromažďujú /neprispôsobiví občania/. Poviem úprimne nie len 
mne veľmi prekážajú, ale aj viacerým rodičom, ktorí by radi strávili  svoj voľný čas na 
námestí. To, že ako vyzerajú je dôsledok ich tragického osudu. Nezabúdajme však na to, 
že títo ľudia sú potenciálnymi nosičmi rôznych chorôb ako svrab, hepatitis a iné, ktoré by 
som ďalej mohol vymenovávať. Chcel by som vás požiadať, aby sme s tým niečo urobili. 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

1. Mestská  polícia  má  vedomosť  o tom,  že  istá  skupina  občanov,  ktorá  sa  z rôznych 
dôvodov ocitne  na periférii sociálneho systému spoločnosti, samotnou prítomnosťou na 
verejných  priestranstvách  nemiestnym  správaním  a vzhľadom  vyvoláva  dojem 
všeobecného verejného pohoršenia u ostatnej časti spoločnosti. Jav, ktorý je spôsobený 
takýmito osobami nie je miestnym unikátom, ale žiaľ  je to celoslovenský,  alebo skôr 
celosvetový problém. Žiaľ naša skúsenosť je taká, že takýchto a obdobných činov sa 
dopúšťajú osoby neprispôsobivé, sociálne vylúčené bez akéhokoľvek finančného príjmu, 
resp.  majetku.  Práve  z  uvedeného  dôvodu  sú  naše  možnosti  na  ukladanie  účinnej 
sankcie (uloženie blokovej pokuty) obmedzené. Z dôvodu nevymožiteľnosti finančného 
plnenia  ukladanie  pokút ,  resp.  riešenie  prípadov  napomenutím  nespĺňa  nápravno-
výchovný účel. Podľa platnej legislatívy nie je možné takýmto osobám brániť vo voľnom  
pohybe  a obmedziť  ich  v osobnej  slobode.  Napriek  týmto  faktom mestská  polícia  v 
uvedených prípadoch koná,  v plnej  miere využíva všetky legálne prostriedky a podľa 
svojich možností sa pokúša tieto priestupky čím efektívnejšie riešiť. Vzhľadom na to, že 
chýbajú  účinné  represívne  možnosti,  sústredíme  sa  skôr  na  prevenciu  a samotnou 
prítomnosťou sa snažíme obmedziť uvedený jav.
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