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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
05.11.2015

Dňa  05.11.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovnej veci:

Chcel  by  som  dostať  odpoveď  na  to,  ako  sa  to  mohlo  stať,  kým  štatút  MsP  obsahuje 
klauzulu:

„Čl. 15 Základné úlohy mestskej polície
MsP najmä:  kontroluje vymedzenie predaja a podávania alkoholických nápojov s osobitnou 
pozornosťou  na  konzumáciu  a predaj  alkoholických  nápojov  pre  mladistvých,  
a v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov oznamuje 
obci zistené porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov osobami do 18 rokov.“

napriek tomu v odpovedi na moju septembrovú interpeláciu som čítal citujem:
     
„Kontroly  je  možné vykonávať  v pohostinstvách  v dennej  dobe,  avšak s vedomím,  že  sa 
bude  kontrola  vykonávať  so  zámerom  na  užívanie  alkoholu  mladistvými  a maloletými 
osobami a tiež len za prítomnosti pracovníkov kurately.“

Takéto kontroly MsP doposiaľ nevykonávala.
Pán primátor aké opatrenia plánujete spraviť v tejto veci? Z akých predpisov vyplýva, že len 
cez deň môžu vykonávať kontroly?
Odpoveď na moju predchádzajúcu interpeláciu obsahuje sľub,  že“ od mesiaca november 
budú  vykonávané  spoločné  kontroly  zamerané  na  užívanie  alkoholu  mladistvými 
a maloletými osobami a to raz alebo dvakrát mesačne.“
Žiadam Vás, aby výsledky týchto kontrol boli prezentované na nasledujúcom zasadnutí MsZ.

Odpoveď na Vašu otázku :

Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že zákon SNR č. 564 o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov v § 3 Základné úlohy ods. 1 písm. f, umožňuje ukladať 
a vyberať  pokuty  v blokovom  konaní  za  priestupky  ustanovené  osobitým predpisom. 
Jeden takýto osobitý predpis je Zákon SNR o priestupkoch č. 372/1990, kde v zmysle 
§ 30 ods. 1 písm. a, sa priestupku dopustí ten, kto predá, podá alebo inak umožní 
požitie alkoholických nápojov osobe mladšej ako osemnásť rokov. Ďalej tento zákon v § 
58  ods.  3  písm.  d  určuje,  že  objasňovanie  priestupkov  vykonávajú  orgány  obecnej 
polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať v blokovom konaní. Zákon v § 
86  písm.  b   hovorí,  že  v  blokovom konaní  môžu  prejednávať  obce  priestupky  proti 
verejnému poriadku podľa § 30 ods. 1, čiže obecná polícia môže vykonať objasňovanie 
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takéhoto  priestupku.   Ak  teda  obecný  policajt  zistí  porušenie  tohto  zákona  alebo 
o takomto porušení dostane oznámenie, môže ho v zmysle zákona riešiť. Tento problém 
rieši  v  §2  ods.  1  aj  Zákon  SNR  219/1996 Z. z.  o  ochrane  pred  zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb.  Tento zákon jasne pojednáva o tom, že je zakázaný predaj alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Z uvedeného dôvodu je medzi základnými 
úlohami  mestskej  polície  v čl.  15,  v bode  č.  3  uvedená  kontrola  vymedzenia 
predaja  a podávania  alkoholu  maloletým  a mladistvým  osobám.   Priestupky 
takéhoto  charakteru  zo  strany  MsP  boli  v minulosti  riešené,  pokiaľ  sa  počas 
služby pri  jednotlivých zákrokoch v spojitosti  s inými spáchanými priestupkami 
zistili.  Vami žiadaná kontrola požívania alkoholických nápojov v pohostinstvách 
nie je policajný zákrok, ale plánovaná policajná akcia. Zoberme si diskotéku, kde 
je približne 200 až 250 ľudí a kde prídu štyria, šiesti alebo nech aj ôsmi policajti 
MsP. Prídu ku stolu alebo k pultu, začnú kontrolovať občianske preukazy, a ak sa 
zistí, že je niekto mladistvý alebo maloletý, začne sa vykonávať dychová skúška 
na  zistenie  požitia  alkoholu.  Táto  skúška  sa  môže  skončiť  pozitívne  alebo 
negatívne.  Osoba,  ktorej  kontrolujeme OP môže mať viac  ako 18  rokov,  alebo 
ktorej  policajt  vykonal  dychovú  skúšku,  možno  nepil  alkoholické  nápoje.  Táto 
osoba sa môže ísť sťažovať, že ju polícia bezdôvodne obťažovala. 

Presne pre tento dôvod policajný zbor prestal vykonávať kontroly na zistenie držania 
drog služob. psami v školách, z čoho bol negatívny ohlas.  Práve preto je takáto 
kontrola  zvláštnym  služobným  zákrokom,  ktorý  sa  vykonáva  z dôvodu 
konkrétneho poznatku alebo  oznámenia.  Na takýto zákrok sa vyhotovuje plán 
bezpečnostnej  akcie,  kde sa uvádza miesto,  dátum, čas,  počet  policajtov a iné 
zúčastnené  zložky  (OÚ-  kuratela,  Colný  úrad,  Daňový  úrad  a pod.),  presne 
uvedené  kto  bude  čo  vykonávať  a hlavne  dôvod  a účel  takejto  akcie.   Týmto 
plánom  sa  prípadné  sťažnosti  na  niektorú  činnosť  polície  odôvodnia,  ako 
zákonné. 

Poznamenávam však, v uznesení č. 930/2012 Mestského zastupiteľstva v bode A ods. 
4, kde je uvedené, že na požiadanie vykonávať kontroly v spolupráci s príslušnými 
orgánmi a organizáciami (ochrana mládeže, Daňový úrad, Úrad verejného zdrav., 
PZ)  v zábavných,  resp.  v nočných  podnikoch,  reštauráciách  a pohostinstvách. 
Náčelník MsP jednal s funkcionármi PZ SR, ktorí prisľúbili, že spoločne budeme 
kontroly vykonávať, prinútiť ich však k tomu MsP nemôže. 

Z uvedeného dôvodu mestská polícia  neporušuje  svoj  vlastný  štatút.  A čo sa  týka 
kontrol,  ktoré  vykonáva  MsP  cez  deň,  patria  sem  reštauračné  zariadenia 
s otváracou dobou do 21:00 až 22:00 hod, okrem nočných podnikov a diskoték. 

S pozdravom                                                                                                       
     

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 
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