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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 103 
o mestskej polícii  

 
Mesto Hurbanovo na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods.3 písm. n), § 10 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. n) toho 
istého zákona a podľa § 2 ods.2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 1 

Účel nariadenia 
 

Účelom tohto nariadenia je bližšie špecifikovať činnosť Mestskej polície Mesta 
Hurbanovo (ďalej len mestská polícia, resp MsP), ktorá bola Uznesením MsZ Mesta Hurbanovo 
zriadená, zosúladiť právny rámec jej fungovania s existujúcim právnym stavom, určiť jej 
postavenie, organizačnú štruktúru, vymedziť jej úlohy, určiť oprávnenia a povinnosti 
príslušníkov mestskej polície, rámcovo vymedziť pracovno-právne vzťahy, materiálovo-
technické zabezpečenie a definovať preukazovanie príslušnosti k nej. 
 

Čl. 2 
Postavenie mestskej polície 

 
1) Mestská polícia je poriadkový útvar Mesta Hurbanovo pôsobiaci pri zabezpečovaní 

verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí 
primátora mesta. 

2) MsP zriaďuje a zrušuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Hurbanovo (ďalej len mestské 
zastupiteľstvo resp. MsZ) všeobecne záväzným nariadením. 

3) MsP a jej zamestnanci sa pri svojej činnosti riadia ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, 
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami 
mesta. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

ORGANIZÁCIA MESTSKEJ POLÍCIE 
 

Čl. 3 
Zamestnanci MsP 

 
1) Mestskú políciu tvoria zamestnanci Mesta Hurbanovo: 

 
a) v policajnej profesii (ďalej uvádzaní ako "príslušníci MsP"), 
b) ktorí vykonávajú iné činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie chodu mestskej 

polície, 
c) ktorí sa pripravujú na policajnú profesiu, avšak ešte nespĺňajú podmienku 

odbornej spôsobilosti pre príslušníka MsP v zmysle zákona o obecnej polícii a 
nadväzujúcich právnych noriem. 
 

2) Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. 
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3) Príslušníkom MsP sa môže stať len bezúhonná a spoľahlivá osoba, staršia ako 21 rokov, 

ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je telesne, duševne a 
odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície. 

4) Za bezúhonného sa na účely tohto VZN nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia 
slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri 
mesiace. 

5) Za spoľahlivú sa nepovažuje osoba, ktorá: 
 
a) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo požíva iné návykové 

látky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich,  
b) podľa iných skutočností zistených v prijímacom konaní nedáva záruku riadneho 

výkonu zamestnania. 
 

6) Odborná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o ukončení úplného stredného vzdelania a 
potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy a vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti v 
zmysle Nariadenia Vlády SR č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti 
príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície pred 
odbornou komisiou podľa zákona o obecnej polícii a nadväzujúcich právnych noriem. 
Odborno zdokonaľovaciu prípravu príslušníka MsP počas trvania pracovného pomeru 
zabezpečuje Mesto Hurbanovo. 

7) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý vystaví praktický lekár 
pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky a vyhovujúcimi výsledkami 
fyzických testov. 

8) Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychologických testov. 
9) Podmienky uvedené v odstavcoch 3, 4, 5, 6, 7 a 8 musia príslušníci MsP spĺňať po celý 

čas trvania pracovného pomeru a ich bezúhonnosť, spoľahlivosť, telesná, duševná a 
odborná spôsobilosť môžu byť kedykoľvek overené. 

10) Podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa odstavcov 4 a 5 musia spĺňať aj ostatní 
zamestnanci MsP, ktorí nie sú príslušníkmi MsP. 

11) Počet zamestnancov MsP a objem mzdových prostriedkov určuje mestské zastupiteľstvo 
každoročne schválením rozpočtu MsP na príslušný kalendárny rok s prihliadnutím na 
rozsah úloh MsP. 

 
Čl. 4 

Organizácia MsP 
 
1) Organizácia MsP je určená organizačnou štruktúrou MsP, schválenou MsZ a platnou pod 

názvom Organizačný poriadok MsP. 
 

Čl. 5 
Obvod a sídlo mestskej polície 

 
1) Pre lokálny výkon policajnej služby, určenie miestnej príslušnosti objasňovaných 

deliktov, preverovanie podnetov, resp. doručovanie zásielok a pre miestnu spoluprácu s 
poslancami MsZ a obvodným oddelením PZ SR na územie mesta je vytvorený 
1 policajný obvod: mestské časti Bohatá, Holanovo, Hurbanovo, Konkoľ, Nová Trstená, 
Vék a Zelený Háj. 
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2) Sídlo mestskej polície (ul. Komárňanská č. 69) je riadiace, komunikačné a monitorovacie 

centrum mestskej polície slúžiace aj pre osobný styk občianskej verejnosti a mestskej 
polície. 

 
Čl. 6 

Riadenie a zastupovanie 
 
1) Priamym nadriadeným náčelníka MsP je primátor Mesta Hurbanovo. 
2) Náčelníka MsP na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 
3) Náčelník MsP musí spĺňať všetky podmienky stanovené pre príslušníka MsP v čl.3 ods. 2 

až 9 tohto VZN. 
4) Náčelník MsP je vedúcim všetkým zamestnancom MsP. Riadi činnosť MsP a za týmto 

účelom najmä: 
 
a) organizuje prácu zamestnancov MsP, 
b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku vecí verejného poriadku 

a o výsledkoch činnosti MsP; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 
c) spolupracuje s riaditeľmi miestne príslušných útvarov policajného zboru, 

vojenskej polície, 
d) úzko spolupracuje s prednostom Mestského úradu v Hurbanove, zabezpečuje 

spoluprácu MsP s odbornými referátmi mestského úradu, spolupracuje s orgánmi 
štátnej a verejnej správy a inými orgánmi, 

e) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá 
za hospodárne využívanie zverených prostriedkov, 

f) je zodpovedný za vypracovanie rozpočtu MsP, predkladá ho na prerokovanie a 
schválenie mestskému zastupiteľstvu a zodpovedá za jeho čerpanie, 

g) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP, 
h) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov 

MsP, 
i) plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta. 

 
5) Náčelníka MsP v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený príslušník MsP. 
 
 

TRETIA ČASŤ 
ZÁKLADNÉ ÚLOHY MsP, POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠ NÍKOV MsP 

 
Čl. 7 

 
1) Základné úlohy MsP a povinnosti príslušníkov MsP súvisiace s plnením ich úloh sú 

vymedzené zákonom o obecnej polícii. 
2) Mestské zastupiteľstvo a primátor Mesta Hurbanovo môžu vymedziť MsP aj ďalšie úlohy, 

ak tak ustanovujú osobitné zákony. 
3) Príslušníci MsP sú povinní plniť úlohy MsP vymedzené zákonom o obecnej polícii, 

prípadne iným všeobecne záväzným právnym predpisom a povinní tiež plniť úlohy 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení Mesta Hurbanovo, uznesení mestského 
zastupiteľstva a príkazov primátora Mesta Hurbanovo v súlade so zákonmi. 

4) Príslušníci MsP sú povinní dbať, aby pri plnení ich úloh v súvislosti s výkonom ich 
oprávnení nevznikla nikomu bezdôvodná ujma a prípadný zásah do práv a slobôd osoby 
neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom. 



Mesto Hurbanovo VZN č. 103 o mestskej polícii strana č. 5 
 
5) Kompetencie a postup príslušníkov MsP pri objasňovaní priestupkov je daný zákonom 

o priestupkoch a zákonom o obecnej polícii. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 

 
Čl. 8 

 
1) Štatutárnym zástupcom Mesta Hurbanovo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov na MsP je 

primátor Mesta Hurbanovo. 
2) Práva a povinnosti zamestnancov MsP v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú upravené 

Zákonníkom práce, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Organizačným 
poriadkom mestskej polície, Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Hurbanovo, 
Kolektívnou zmluvou a Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Hurbanovo. 

3) Pre zabezpečenie plnenia úloh MsP vydáva primátor Mesta Hurbanovo alebo náčelník 
MsP ďalšie interné právne normy (smernice, nariadenia a príkazy), ktoré je každý 
zamestnanec MsP povinný dodržiavať. 

4) Ďalší vedúci zamestnanci MsP Hurbanovo, ktorí sú oprávnení vydávať pokyny a príkazy 
pre zabezpečenie úloh MsP sú určení pracovným a organizačným poriadkom MsP. 

 
Čl. 9 

Vzťah k ďalším orgánom a útvarom mesta 
 
1) Mestská polícia pri plnení úloh spolupracuje so všetkými stálymi alebo dočasnými 

výkonnými, kontrólnymi a poradnými orgánmi a útvarmi zriadenými mestom. 
2) Každý príslušník mestskej polície pri plnení úloh je procesne nezávislý, v ich rámci sa 

riadi iba pokynmi náčelníka, prípadne primátora a príkazmi svojich nadriadených. 
 
 

PIATA ČASŤ 
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A MATERIÁLNE VYBAVENIE 

 
Čl. 10 

 
1) Rozsah technických prostriedkov a materiálne vybavenie MsP určuje mestské 

zastupiteľstvo schválením rozpočtu MsP na príslušný kalendárny rok s prihliadnutím na 
rozsah jej úloh. 

2) Za účelom ochrany života a zdravia, majetku mesta a jej občanov, ako aj iného majetku v 
meste pred poškodením, zničením, odcudzením, stratou alebo zneužitím je MsP 
oprávnená v rámci príslušných právnych predpisov využívať ústredne zabezpečujúce 
signalizáciu a iné zabezpečovacie a technické systémy určené na ochranu majetku a osôb 
(napr. strediská registrácie poplachu a kamerové monitorovacie systémy). 

3) Mestská polícia je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, 
obrazové a iné záznamy z miest verejne prístupných, prípadne tiež zvukové, obrazové 
alebo iné záznamy o priebehu zákroku alebo úkonu. 

4) Ak sú k vyhotovovaniu záznamov podľa odseku 2 zriadené stále automatické systémy,  je 
MsP povinná informácie o zriadení týchto systémov vhodným spôsobom uverejniť. 

5) Príslušníci MsP sú, v zmysle osobitného právneho predpisu, pri objasňovaní priestupku 
oprávnení vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na zistenie alkoholu dychovou 
skúškou prístrojom, ktorý určí objem alkoholu v krvi. Kompetencie určuje zákon 
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č. 219/96 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a 
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 

6) Podrobnosti o používaní ďalších technických prostriedkov a materiálneho vybavenia 
určujú samostatné smernice Mesta Hurbanovo. 

 
ŠIESTA ČASŤ 

ZBRAŇ A DONUCOVACIE PROSTRIEDKY 
 

Čl. 11 
 

1) Príslušníci MsP nosia pri svojej činnosti krátku guľovú zbraň, ktorej držiteľom je podľa 
osobitných predpisov Mesto Hurbanovo. 

2) Povinnosti súvisiace so skladovaním, vydávaním, nakladaním a manipuláciou so 
zbraňami a strelivom stanovuje osobitný zákon a samostatná smernica Mesta Hurbanovo. 

3) Podmienky použitia zbrane, druhy donucovacích prostriedkov, podmienky ich použitia a 
povinnosti príslušníkov MsP s tým súvisiace vymedzuje zákon o obecnej polícii. 

 
SIEDMA ČASŤ 

PREUKAZOVANIE PRÍSLUŠNOSTI K MsP A OZNA ČENIE MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL 

 
Čl. 12 

 
1) Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou príslušníka 

obecnej polície s viditeľne umiestneným kruhovým znakom obecnej polície, 
identifikačným odznakom obecnej polície, preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj 
ústnym vyhlásením „obecná polícia“ alebo „mestská polícia“. 

2) Pri plnení niektorých úloh MsP môže príslušník MsP na základe príkazu náčelníka MsP, 
prípadne jeho zástupcu používať civilný odev. V takomto prípade svoju príslušnosť k 
MsP preukazuje preukazom príslušníka MsP, odznakom príslušníka MsP s 
identifikačným číslom a ústnym vyhlásením "mestská polícia". 

3) Len ústnym vyhlásením preukazuje príslušník MsP svoju príslušnosť k MsP iba vo 
výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať 
rovnošatou alebo preukazom príslušníka MsP. 

4) Príslušník MsP je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k MsP. Nemusí tak 
urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú. 

 
Čl. 13 

Rovnošata príslušníka MsP 
 
1) Rovnošata príslušníkov obecných a mestských polícií je jednotná na celom území 

Slovenskej republiky. Jej súčasti, farebné vyhotovenie a identifikačné znaky sú určené 
zákonom o obecnej polícii a nadväzujúcimi právnymi normami.  

2) Príslušník MsP nosí rovnošatu iba pri plnení úloh MsP podľa zákona o obecnej polícii 
alebo na základe rozhodnutia primátora Mesta Hurbanovo. 

3) Okrem výstrojných súčiastok uvedených v odseku 1 môže príslušník MsP používať aj 
tieto ďalšie výstrojné súčiastky: 
 
a) výcvikovú rovnošatu alebo kombinézu, 
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b) zimnú čiapku, sveter, šál, rukavice a bavlnený rolák, zimnú obuv, 
c) nepremokavú súpravu, 
d) reflexnú vestu pre zastavovanie vozidiel za zníženej viditeľnosti. 

 
4) Ďalšie podrobnosti o používaní výstrojných a výzbrojných súčiastok určuje smernica o 

používaní výstrojných a výzbrojných súčiastok, ktorú schvaľuje primátor Mesta 
Hurbanovo. 

 
Čl. 14 

Identifikačný odznak príslušníka MsP 
 
1) Identifikačný odznak príslušníka MsP je vyhotovený z kovu a je polooválneho tvaru. 

Rozmery odznaku sú 7x5,4 cm. V strede je umiestnený erb Mesta Hurbanovo, pod ním v 
spodnej časti je nápis "MESTSKÁ POLÍCIA HURBANOVO" a v dolnej časti je 
identifikačné číslo príslušníka MsP.  

 
Čl. 15 

Preukaz príslušníka MsP 
 
1) Preukaz príslušníka MsP je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 10,3 x 7,0 cm. Predná strana 

preukazu obsahuje v hornej časti nápis "MESTSKÁ POLÍCIA HURBANOVO" a vedľa 
je umiestnená fotografia príslušníka MsP, identifikačné číslo príslušníka MsP, erb Mesta 
Hurbanovo a podpis primátora.  

 
Čl. 16 

Označenie motorových vozidiel MsP 
 
1) Na plnenie úloh MsP podľa zákona o obecnej polícii a tohto všeobecne záväzného 

nariadenia možno používať motorové vozidlá iba v bielom farebnom vyhotovení s 
nápisom "MESTSKÁ POLÍCIA" tvoreným veľkými tlačenými písmenami čiernej farby 
umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti vozidla a na zadnej 
časti vozidla. Na obidvoch predných dverách vozidla, na prednej kapote a zadnej časti 
vozidla je umiestnený erb mesta s nápisom „ MESTSKÁ POLÍCIA HURBANOVO “ 

 
Čl. 17 

 
1) Iným fyzickým alebo právnickým osobám je používanie výstrojných súčastí MsP, 

odznaku príslušníka MsP, preukazu príslušníka MsP a označení vozidiel MsP zakázané. 
2) Takisto je zakázané iným fyzickým a právnickým osobám používať výstrojné súčasti, 

odznaky, preukazy a označenie motorových vozidiel, obsahujúce identifikačné znaky, 
ktoré by mohli svojou podobnosťou spôsobiť zámenu s identifikačnými znakmi MsP. 

3) Stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie výstrojných súčastí MsP, odznaku 
príslušníka MsP, preukazu príslušníka MsP príslušník MsP bezodkladne ohlási 
náčelníkovi MsP a spíše úradný záznam. 
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ÔSMA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 18 

Účinnosť 
 
(1) Mestské zastupiteľstvo Mesta Hurbanovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

uznieslo dňa 04.07.2013 uznesením  č. 421/2013-MZ. 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.08.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JUDr. Margita Zemková 

primátorka mesta 
 
 


