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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
24.09.2015

Dňa  24.09.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovnej veci:

Žiadam  pána  primátora,  aby  zaistil  a urobil  všetko  preto,  aby  mestská  polícia 
vykonávala kontroly v miestnych podnikoch častejšie,  aby dosiahli  to,  že v prípade 
objednania alkoholických nápojov neobslúžia neplnoletých. Taktiež by som poprosil 
mestskú políciu, aby mesačne hlásil a štatisticky vyhodnotil, že v koľkých podnikoch a 
koľkokrát boli vykonané kontroly, a s akými výsledkami. 

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne:

Kontroly  zamerané na užívanie  alkoholu  mladistvými a maloletými osobami 
v nočných  podnikoch  a rôznych  diskotékach  je  kvôli  veľkému  počtu  návštevníkov 
z taktického hľadiska a za predpokladu  nezvládnutia  takejto  kontroly  len  policajtmi 
mestskej  polície  v Komárne,  neuskutočniteľné.  Náčelník,  nakoľko  nemáme  na  to 
dostatočný  počet  policajtov  a vybavenie  (len  jeden  alkoholtester),  nemôže  takéto 
zákroky zariadiť  z dôvodu možnosti nezvládnutia služobného zákroku. Zvyčajne sú 
takéto  kontroly  vykonávané  v  rámci  akcií  ,,alkohol“  zo  strany  PZ,  kde  nás  oni 
prizývajú  na  súčinnosť  a  často  sú  prítomní  aj  ťažkoodenci,  tzv.  „kukláči“. 
Samozrejme,  pokiaľ  dostaneme oznámenie  o porušení  verejného  poriadku,  takéto 
oznámenia  MsP  rieši   v zmysle  zákona  aj  v prípade  užitia  alkoholu  mladistvými 
a maloletými.  Celoplošné  zisťovanie  sa  však  nevykonávalo  a ani  nevykonáva. 
Podotýkam, že na takéto akcie je potrebné prizvať aj kuratelu z OÚ ochrany rodiny 
a mládeže. 
     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. 
Taktiež ani takéto kontroly MsP doposiaľ nevykonávala, maloleté a mladistvé osoby 
boli  riešené na základe prijatých oznámení  porušenia  verejného poriadku.  Presný 
počet týchto zákrokov však uviesť nevieme, nakoľko MsP nevedie štatistiku, ktorá by 
zvlášť vyčleňovala takéto prípady. Doposiaľ bolo v roku 2015 riešených 145 prípadov 
budenia  verejného  pohoršenia  a 81  prípadov  rušenia  nočného  pokoja,  z ktorého 
približne  štvrtinu  spáchali  mladistvé  osoby  pod  vplyvom  alkoholu.  Od  mesiaca 
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november  bude  MsP  viesť  zvlášť  štatistiku  páchania  priestupkov  mladistvými 
a maloletými osobami pod vplyvom alkoholu.
     Dňa 15.10.2015 náčelník MsP jednal s riaditeľom poriadkovej polície OR PZ 
v Komárne, počas čoho vznikla dohoda, že od mesiaca november budú vykonávané 
spoločné kontroly zamerané na užívanie alkoholu mladistvými a maloletými osobami 
a to raz alebo dvakrát mesačne.  

S pozdravom                                                                                                       
     

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 


