
Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

Mesto Hurbanovo na základe § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) v súlade s § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 

písm. n), § 10 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení  v y d á v a     t o t o: 
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VZN č. 147 o mestskej polícii 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 147 

o Mestskej polícii 

Čl. 1 

Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, a 

plnenia iných úloh mesta, ktoré pre mesto vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

a všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a tiež rozhodnutí 

primátora mesta, sa zriaďuje Mestská polícia mesta Hurbanovo. 

Čl. 2 

1) Pôsobnosť, základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, riadenie a zastupovanie, povin-

nosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi upra-

vuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

2) Podrobná úprava postavenia, organizácie Mestskej polície mesta Hurbanovo, vymedzenia jej 

úloh, ako i povinností náčelníka mestskej polície a jej príslušníkov bude určená 

v Organizačnom poriadku Mestskej polície mesta Hurbanovo, ktorý schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. 

Čl. 3 

Práva a povinnosti príslušníkov MsP v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú upravené 

Zákonníkom práce, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, organizačným poriadkom 

mestskej polície resp. pracovným poriadkom mestskej polície. 
 

Čl. 4 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Hurbanovo dňa 

17.03.2022 uznesením č. 570/2022-MZ a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 

mesta Hurbanovo. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN mesta Hurbanovo č. 127/2018 o mestskej 

polícii. 

 

 

 

  Mgr. Peter Závodský 

       primátor mesta 
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