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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. Park,  ktorý  sa  nachádza  medzi  poisťovňou  a stanicou  je  kmeňovým  miestom 
stretávok 30-40-tich neprispôsobivých obyvateľov, ktorí sa tam zabávajú, jedia tam, 
pijú  a obťažujú  zamestnancov,  pýtajú si  peniaze.  V tomto by som chcel  požiadať 
o pomoc, a o konkrétne opatrenia. 

2. Nasledujúca vec by bola tá, ktorú som už spomenul, že v poslednej dobe sa cestu na 
nábreží  Alžbetinho ostrova snažia  využívať  čoraz  viacerí  ako alternatívu dopravy. 
Táto cesta je už aj tak v dosť zlom stave a dosť úzka, kde sa veľmi ťažko zmestia dve 
autá. Tam žijúci, alebo vlastníci záhrad sa tiež sťažujú, že zo záhrad je čoraz ťažšie 
prejsť k bazénu cez hrádzu. Chcel by som vedieť,  aké kroky by sa mohli postúpiť 
v tejto veci,  lebo situácia aj tu začína byť dosť nebezpečná.  Minule som tade šiel 
bicyklom a skoro som sa prevalil do bazéna, lebo dve autá prechádzali vedľa seba 
a vôbec neberú ohľad na iných. V tejto veci žiadam o odpoveď. Ďakujem pekne. 

Odpoveď na Vašu otázky položenú 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 týchto 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 sme sa skôr sústredili na prevenciu a samotnou prítomnosťou sa snažíme 
obmedziť uvedený jav.
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2. Na základe podnetu Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy pri 
Mestskom  zastupiteľstve  na  zasadnutí  dňa  20.10.2015  o  riešenie  spomalenia 
dopravy na Malodunajskom nábreží na Alžbetinom ostrove sme navrhli  za účelom 
spomalenia  dopravy  umiestniť  dopravné  značenie  B  31a  "Najvyššia  dovolená 
rýchlosť" - 30 km v počte 4ks, a to na Malodunajskom nábreží v úseku za križovaním 
s MK I. priečna, pred križovatkou s MK II. priečna v oboch smeroch a na konci MK. 
Po odsúhlasení   návrhu s ODI v Komárne Mesto Komárno vydalo určenie trvalého 
dopravného značenia a následne zabezpečilo ich umiestnenie.

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


