
Vážení spoluobčania, 

chcel by som využiť aj túto formu komunikácie, mestská polícia (ďalej len MsP) a obyvatelia mesta 
Hurbanovo. Určite viete, že prišlo k zmene vo vedení MsP a preto si dovoľujem Vás osloviť a 
upriamiť Vašu pozornosť na našu webovú stránku http://www.hurbanovo.sk/mesto-hurbanovo/
mestska-policia, kde sa budeme snažiť podávať aktuálne informácie o tom čo sa v našom meste 
udialo a zároveň Vám poskytnúť užitočné rady na zvýšenie , či už bezpečnosti alebo len  upriamiť 
Vašu pozornosť na aktuálne informácie. 

Jedna s prvých informácii, ktorá je vo viacerých prípadoch diskutovaná a nie je jasná pre niektorých 
zainteresovaných je určite aj „porušenie“ niektorých dopravných značiek práve príslušníkmi mestskej 
polície, slová „...a oni môžu...“?! 

Na túto otázku je odpoveďou to, že nie všetko čo sa na prvý pohľad javí ako porušenie zákona, ním aj 
v skutočnosti je. To preto, že obecné polície disponujú výnimkami v zmysle ustanovenia § 140 zákona 
č.8/2009 Z.z., kedy v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí 
bezpečnosť cestnej premávky, môžu využiť spomenutú výnimku z dopravnej značky označujúcej 
zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zákaz s dopravným obmedzením, pešiu zónu, 
obytnú zónu a školskú zónu. 

Podobne je to aj pri plnení základných úloh na úseku verejného poriadku, kde pri výkone právomocí 
príslušník mestskej polície v rámci krajnej núdze odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu 
chráneného Trestným zákonom, napríklad, ak príslušník mestskej polície zastaví a nechá stáť vozidlo, 
aby zabránil prebiehajúcemu trestnému činu, aby zadržal podozrivého, aby zabezpečil miesto činu, 
prípadne pri zákrokoch, kedy je porušovaný verejný poriadok. V takýchto prípadoch je zjavné, že 
porušenie dopravných predpisov bolo menej závažnejším následkom ako hroziace nebezpečenstvo 
a je na mieste hovoriť o inštitúte krajnej núdze.  

Záverom by som chcel požiadať Vás, občanov mesta Hurbanovo aby ste pomohli MsP pri odhaľovaní 
a predchádzaní rôznej činnosti, kde môže byť porušený zákon. Pomôcť by mala vzájomná 
komunikácia medzi príslušníkmi MsP a Vami občanmi, príslušníci MsP majú v trvalých príkazoch práve 
túto činnosť, t.j. komunikovať a na základe získaných informácii predchádzať práve páchaniu 
protizákonnej a protispoločenskej činnosti. Ostáva mi len dúfať, že vzájomne vzťahy medzi nami sa 
budú len zlepšovať a povedú k efektívnejšej spolupráci, veď MsP je tu pre občanov. 

   Róbert Major 
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