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V Trenčíne, 13.08.2014 
 



 

D ô v o d o v á   s p r á v a   

 

     Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne bolo dňa 01.07.2014 doručené  upozornenie 
prokurátora podľa § 28 ods. 1  zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov na odstránenie porušovania  ust. § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §1, §3 ods.1 písm. e), f), § 6 ods.1 písm. a), 
e), f), § 6 ods.2, § 21 ods.1 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov vo vzťahu k Štatútu Mestskej polície v Trenčíne (schválený MsZ v Trenčíne dňa 
25.06.2009 uznesením č.474, účinného dňa 25.06.2009).     
 
     Prokurátor v upozornení uvádza:  
„...Tým, že mestské zastupiteľstvo do citovaných ustanovení Štatútu MsP „preklopilo“ príslušné 
ustanovenia zákona o obecnej polícii, aj to v citovaných prípadoch v nedokonalej podobe, 
prakticky došlo k tomu, že mesto jednak v rozpore so zákonom o obecnej polícii a jednak nad 
rámec jemu zverenej normotvornej právomoci v napadnutom Štatúte MsP upravilo právne 
skutočnosti, ktoré jednoznačne nepatria do jeho kompetencie.  
... a pokiaľ existuje zákon, ako právna norma vyššej právnej sily než Štatút a zákon upravuje 
určitú oblasť právnych vzťahov, je nežiadúce a nadbytočné, aby rovnaké právne vzťahy 
„nanovo“  upravovali aj štatúty. Navyše Zákon o obecnom zriadení nesplnomocňuje Mestské 
zastupiteľstvo na vydanie Štatútu Mestskej polície, len Štatútu Mesta, ktorý predstavuje 
základný normatívny vnútroorganizačný dokument územnej samosprávy. Ak Štatút obsahuje 
úpravu odlišnú od znenia zákona (ako tomu je v tomto prípade) a navyše, týka sa právnych 
vzťahov, úprava ktorých mestu nebola zverená, potom takýto štatút je v rozpore so zákonom, 
ktorého znenie bolo do štatútu „prenesené“, v danom prípade so zákonom o obecnej polícii.“   
 
Prokurátor navrhuje prejednať upozornenie na zasadnutí MsZ v Trenčíne s tým, aby 
ustanovenia upravujúce postavenie a pôsobnosť Mestskej polície boli súčasťou Štatútu mesta 
Trenčín a informovať ho o prijatých opatreniach k upozorneniu v zmysle ust. § 29 ods. 2 zákona 
o prokuratúre. 
 
Vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení („Obecné 
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: k) 
schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov,“) navrhujeme predmetný Štatút Mestskej polície v Trenčíne zrušiť a časti Štatútu 
Mestskej polície v Trenčín, ktoré nie sú upravené priamo zákonom o obecnej polícii „preniesť“ 
do Štatútu mesta Trenčín, t.j. novelizovať Štatút mesta Trenčín. Pojem Štatút Mestskej polície 
v Trenčíne je spomínaný aj vo VZN o Mestskej polícii v Trenčíne,  a tak je potrebné upraviť aj 
toto VZN.  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. ruší  
Štatút Mestskej polície v Trenčíne  
 
2. schvaľuje 
Novelizáciu Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorá tvorí prílohu k tomuto 
uzneseniu 
 
3. schvaľuje 
VZN č.16/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne v zmysle 
predloženého návrhu, ktoré tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 
 

 



 

I. 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

s c h v a ľ u j e 
 
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín  nasledovne: 
 

1. Článok 23 znie: 

Článok 23  
Mestská polícia  

1. Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh 
mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh 
vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí 
primátora je zriadená na území mesta mestská polícia (ďalej len „MsP“).  

2. MsP sa zriaďuje a ruší všeobecne záväzným nariadením.  

3. MsP má názov „Mestská polícia v Trenčíne“.  

4. MsP vedie náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské 
zastupiteľstvo. 

5. MsP sa organizačne člení takto : 
 
Vedenie MsP Trenčín 

  Náčelník MsP Trenčín 

 Zástupca náčelníka pre výkon služby MsP Trenčín 

 Zástupca náčelníka pre materiálno technické zabezpečenie 
 
Sekretariát MsP Trenčín 

   Referent MsP – sekretariát MsP Trenčín 
 

 Priestupkový referát MsP Trenčín 

 Referent priestupkového referátu MsP Trenčín 

 Referent pre agendu priestupkov a agendu so súdmi a exekútormi MsP  
Trenčín 
 

Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového systému a 
prevencie 

 Vedúci  pracoviska - Koordinátor preventívnych činnosti MsP Trenčín 

 Operátor stálej služby a monitorovacieho kamerového systému MsP Trenčín 
 

Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 1 

  Výkonný vedúci pracoviska 

  Členovia hliadky (samostatní inšpektori) 
 

Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 2 

  Výkonný vedúci pracoviska 

  Členovia hliadky (samostatní inšpektori) 
 
Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 3 

  Výkonný vedúci pracoviska 



  Členovia hliadky (samostatní inšpektori) 
 
 

 
 
 

6. Mesto Trenčín sa na účely plnenia úloh MsP rozdeľuje do troch obvodov a 28 okrskov 
nasledovne: 
 
OBVOD č. 1 – centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica.   
 
OKRSOK č.1(1) 
Ulice: Námestie sv. Anny, 1. mája, Horný Šianec, Kollárova, Bernolákova, Súdna, Piaristická, 
K dolnej stanici, M. Nešporu. 
 
OKRSOK č.2 (2) 
Ulice a časti mesta: Čerešňový sad, Trenčiansky hrad, Horný  Šianec, Pod Brezinou, 
Partizánska, Nad tehelňou, J.B. Magina, Daniela Krmana, Jána Lipského, MUDr. A. Churu, 
Židovský cintorín, Evanjelický cintorín. 
 
OKRSOK č.3 (3) 
Ulice a časti mesta: Matúšova, Mierové nám., Hviezdoslavova, Palackého, Jaselská, 
Rozmarínová, Sládkovičova, Štúrove námestie, Hviezdová, Hasičská, Farská, Marka Aurélia, 
Vojtecha Zamarovského, Mariánske námestie, Kniežaťa Pribinu. 

 
OKRSOK č.4 (4) 
Ulice a časti mesta: Martina Rázusa, Hodžova, Nábrežná, Mládežnícka, Švermova, Hurbanova, 
gen. Goliana, Smetanova, Komenského, Študentská 
 
OKRSOK č.5 (5) 
Ulice a časti mesta: Gen. M.R. Štefánika, Kukučínova, Železničná, Kragujevských hrdinov, park 
M.R. Štefánika, Sadová. 
 
OKRSOK č.6 (6) 
Ulice: Martina Rázusa, Hodžova, Nábrežná, kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, Gen. 
Goliana, Vodárenská, 17. novembra, Holubyho námestie, Gen. Viesta, Jiráskova 

 
OKRSOK č.7 (7) 
Ulice: Považská, Hodžova, Šoltésovej, Osvienčimská, Gagarinova, M. Turkovej. 
 
OKRSOK č.8 (8) 
Ulice: Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke, Pod Skalkou, Jasná, Tichá , Opatovská, 
Clementisova, I.Krasku, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov. 
 
OKRSOK č.9 (9) 
Ulice:  Gen. M.R.Štefánika, K výstavisku, Pod Sokolice, Pred poľom, Súvoz, Kubranská, 
K zábraniu.   
 
OKRSOK č.10(10) 
Kubrá – Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Zelnica, M. Hricku, Jána Derku, Jána Fabu, Za 
humnami, Dubová, Dubník, Skalničky, Záhrad. osada Volavé 
 
OKRSOK č.11(11) 
Opatovská, Opatová  
Ulice:  Potočná, 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod driením 
 
Obvod č. 2 – sídlisko JUH I a II, Lesopark  Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice, 
Nozdrkovce. 
 
OKRSOK č.1(12) 



Ulice: Jesenského, Jilemnického, Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova, Dolný Šianec, 
Nemocničná, Panenská, Električná, Legionárska, K dolnej stanici. 

  
 
 
OKRSOK č.2(13) 
Ulice: Partizánska, Soblahovská,  Saratovská, I.Olbrachta, Zelená, Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, 
Tatranská, Krátka, Nová, Cintorínska, Záhradnícka, Hlavný cintorín.  
 
OKRSOK č.3(14) 
Ulice: Legionárska, Soblahovská, Inovecká, Dlhé Hony, 28. októbra, Kalinčiakova, Lidická, kpt. 
Jaroša, Osloboditeľov, Družstevná, Bezručova, Beckovská, Východná,  OD Kaufland,  
 
OKRSOK č.4(15) 
Ulice: Električná, Legionárska, Rybárska, , Karpatská, J. Zemana, Poľná, Puškinova, 
Palárikova, Narcisová, Sasinková, Riznerova, Nové prúdy, Stromová, Javorinská, 

 
OKRSOK č.5(16) 
Ulice: Dlhé Hony, Strojárenská, Družstevná, Bezručova,  Kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná, 
Slnečné námestie, S. Chalupku, Východná, Pod Juhom, 
OD: COOP Jednota, LIDL, Baumax. 
 
OKRSOK č.6 (17) 
Biskupice: ulice: Biskupická, Legionárska, Záhumenská, Legionárska, Karpatská, Bottova, 
Úzka, Puškinova, TESCO, LAUGARICIO, Nozdrkovce. 
 
OKRSOK č.7 (18) 
Sídlisko Juh: ulice: Saratovská, Dom smútku, Gen. Svobodu, Západná, NS Južanka, Vansovej, 
L. Novomestského, Jána Halašu, K. Šmidkeho. 

 
OKRSOK č.8 (19) 
Sídlisko Juh: ulice: Gen. Svobodu, Východná, Lavičková, Kyjevská,  Mateja Bela,  ZŠ 
Východná, Kostol sv. rodiny, Halalovka, Južná, Východná, záhradkárska  osada „Chrasť“ , 
kotolňa, 

 
OKRSOK č.9 (20) 
Sídlisko Juh: ulice: Gen. Svobodu, Vansovej, Liptovská, Bazovského, Šafárikova, ZŠ L. 
Novomestského, Domov dôchodcov.  
 
OKRSOK č.10 (21) 
Lesopark Brezina – náučný chodník, kyslíková dráha, Pod Brezinou, Dušová dolina, Hotel 
Brezina, chodník sever, Kozí vrch, Pamätník umučených na Brezine, záhradkárska  osada Pod 
Brezinou, ulica Partizánska.  
 
OBVOD č. 3 – Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce,  Istebník, Orechové.             
   
OKRSOK č.1(22) 
Zlatovce: 
Ulice: Hlavná, Hanzlíkovská, Na vinohrady, Okružná, Na záhrade, Detská, Na dolinách, 
Poľovnícka, Jarná, Severná, K mlyniskám, Malozáblatská, 
Záblatie: 
Ulice: Dolné pažite, Sigôtky, Záblatská, Rybáre, Pri parku, Ku kyselke, Poľnohospodárska,   
 
OKRSOK č.2 (23) 
Ulice: Istebnícka, Záhradná, Ružová, Podjavorinskej, Medňanského, Jánošíkova, Kasárenská, 
Jahodová, Majerská, Na kamenci,  
 
OKRSOK č.3 (24) 
Ulice: Vlárska, Chotárna, Kvetinová, Žabinská, M. Kišša, Radlinského, Lesnícka, Na záhumní, 
Súhrady, Široká, Hrabovská, Hrádzová,  



 
OKRSOK č.4 (25) 
Ulice: Bratislavská, Bavlnárska,   Kožušnícka, Zlatovská, Brnianska, Prúdy, Brezová,  
Obchodná, Javorová, Višňová, Lipová, Jedľová, Vážska, Orgovánová, 
 
 
OKRSOK č.5 (26) 
Ulice: Piešťanská, Ľudovíta Stárka, Brnianska, Zlatovská, Veľkomoravská, záhradkárska osada 
Váh, záhradkárska osada OZETA,  
 
OKRSOK č.6 (27) 
Ulice: Duklianskych hrdinov, Továrenská, Zlatovská, Bavlnárska, Kožušnícka, Bratislavská,  
Staničná, Školská, Kvetná,  Duklianskych hrdinov,  Hollého,    Súťažná, 
 
OKRSOK č.7 (28) 
Ulice: Továrenská, Duklianskych hrdinov, Bratislavská, Vlárska, Žabinská, Vl. Roya, Ľudovíta 
Stárka, Rastislavova, Svätoplukova, Brančíkova, Veľkomoravská, Piešťanská, Zlatovská, 
 
7. Základom finančného hospodárenia MsP je rozpočet mesta, ktorý je schvaľovaný na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 

 
8. Rozpočtové hospodárenie MsP sa riadi zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a účinnými VZN mesta upravujúcimi nakladanie s finančnými prostriedkami mesta. 
 
2.Táto novelizácia Štatútu mesta Trenčín bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 
dňa 22.08.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 
 
Mgr. Richard Rybníček  

                   primátor mesta 

 

II. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne podľa § 6 ods.1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 2 a 4 zákona č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov   

 
v y d á v a 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o Mestskej polícii v  Trenčíne sa mení a dopĺňa 
nasledovne:  
 
1.V článku 2  sa vypúšťa slovné spojenie „- Štatútom Mestskej polície Trenčín“. 
 
2. V článku 5 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:  
 
„4. VZN č. 16/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne bolo 
schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26.08.2014 a nadobúda  účinnosť 15. 
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček   
                    primátor mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 

s c h v a ľ u j e  

 
Štatút mestskej polície v Trenčíne 

 
 

ÚVOD 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

Štatút Mestskej polície v Trenčíne upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi postavenie a 
pôsobnosť Mestskej polície v Trenčíne jej štruktúru, formy a metódy jej práce, zásady hospodárenia so 
zvereným majetkom v prospech zabezpečenia verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste 
a plnenia úloh podľa zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 
 
 

PRVÁ ČASŤ 

 
Článok 2 

Právne postavenie Mestskej polície 
 

1) Mestská polícia v Trenčíne (ďalej len MsP) je zriadená mestským zastupiteľstvom v zmysle 
ustanovenia § 19 zákona SNR č. 369//1990 Zb.                    o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
MsP  plní úlohy podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a s 
nimi súvisiacimi platnými  zákonmi. 
 

2) MsP zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. 
 

3) MsP je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní úloh v oblasti 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. 
 

4) Náčelníka Mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Za 
svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta 
 

5) MsP tvoria príslušníci MsP prijímaní v súlade so zákonom o obecnej polícii1) a civilní zamestnanci 
prijímaní na základe zákona o výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa nevzťahuje 
zákon o obecnej polícii. Vyššie uvedené osoby sú začlenené v organizačnej štruktúre MsP. 
 

6) Príslušníci MsP sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa2). 
 

7) Príslušníkom MsP sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, 
duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh MsP. 
 

8) Príslušník MsP skladá sľub v zmysle zákona o obecnej polícii3) tohto znenia: 
          „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, 

zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“ 
 

                                                 
1) § 25 zákona 564/ 1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
2) § 128, zákona č. 300/2005 Z.z.  trestný zákon. 
3)§ 5 ods. 3  zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 



9) Právomoc MsP v zmysle platných právnych noriem sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú na 
území mesta bydlisko alebo sídlo alebo sa tu zdržujú, ak nie sú z tejto právomoci na základe 
osobitných predpisov vyňaté4). 
 

10) MsP nie je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným a zvereným majetkom a s 
vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi. Nemá vlastnú právnu subjektivitu. 

       
11)Mesto Trenčín - Mestský  úrad vykonáva vo vzťahu k MsP personálnu  a mzdovú agendu na 
základe podkladov  vyhotovených  referentom MsP. 
 
 

DRUHÁ  ČASŤ 

 
Článok 3 

Základné úlohy MsP 

 
1)  Mestská polícia plní tieto úlohy: 

a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb 
v meste pred ohrozením ich života a zdravia, 

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku 
občanov mesta ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo 
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 
systémov, 

c) dbá o ochranu životného prostredia v meste, 
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a 

verejne prístupných miestach, 
e) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení 

mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta, 
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené zákonom č.372/1990 

Zb. o priestupkoch v platnom znení, a za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky5) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky 
vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak 
tak ustanovuje zákon, 

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich 
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta, 

h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. 
 

2) Mesto môže vymedziť MsP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. 
 
3) MsP spracováva za účelom spresnenia postupu pri plnení úloh rôzne interné predpisy vo 

forme nariadenia. Tieto nariadenia schvaľuje náčelník MsP. 
 

. 
Článok 4 

Povinnosti  príslušníkov MsP 

 
Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je povinný najmä : 

a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť 
pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora mesta, 

b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v 
súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich 
práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom, 

c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je 
dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný 
správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok, 

d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak 
by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,  

e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi 
a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na mies to činu, 

f)  poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach, 
g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú 

výkon jeho činnosti. 

                                                 
4) § 10  zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
5) Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 
 
 
 
 

Článok 5 
Oprávnenia príslušníkov MsP 

 
1) Príslušníci MsP pri plnení úloh používajú oprávnenia stanovené zákonom o obecnej polícii v 

platnom znení, najmä : 
a) všeobecné oprávnenia, 
b) oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, 
c) oprávnenie požadovať vysvetlenie, 
d) oprávnenie otvoriť byt, 
e) oprávnenie odňať vec, 
f) oprávnenie použiť stanovené donucovacie prostriedky za splnenia zákonom stanovených 

podmienok a po ich použití vykonať potrebné úkony. 
 

2) Príslušník MsP je pri plnení úloh v zmysle zákona o obecnej polícii                      v platnom 
znení ďalej oprávnený : 
a) pri plnení zákonom stanovených úloh nosiť zbraň špecifikovanú zákonom6), 
b) požadovať z evidencie pobytu občanov SR a z registra obyvateľov SR pri plnení úloh MsP 

na účel zistenia totožnosti zákonom stanovené údaje, 
c) požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh MsP na účel zistenia držiteľa 

motorového a prípojného vozidla zákonom stanovené údaje, 
d) požadovať od príslušného orgánu štátnej správy zoznam hľadaných osôb, zoznam 

hľadaných vecí a zoznam motorových vozidiel. 
 

3) Príslušníci MsP pri používaní oprávnení sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona o obecnej 
polícii v platnom znení. 

 
4) Príslušnosť k Mestskej polícii preukazuje mestský policajt rovnošatou s vonkajším označením 

MESTSKÁ  POLÍCIA  TRENČIN (príloha č.1) s identifikačným číslom (príloha č.2) alebo 
preukazom pracovníka Mestskej polície Trenčín (ďalej len "služobný preukaz") alebo ústnym 
vyhlásením "mestská polícia". Vozidlá používané mestskou políciou sú označenie v zmysle 
§22a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
Riadenie, organizácia a zastupovanie 

 
Článok 6 

Riadenie MsP 

1) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických   prostriedkov obecnej 
polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 
 

2) Činnosť MsP riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä : 
a) organizuje prácu príslušníkov a civilných zamestnancov MsP, 
b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a 

o výsledkoch činnosti MsP; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 
c) spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 

zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 
d) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za 

hospodárne využívanie zverených prostriedkov, 
e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov a civilných zamestnancov MsP, 
f) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov a civilných 

zamestnancov MsP, 
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora. 
 

3) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka pre výkon služby MsP 
Trenčín , v dobe jeho neprítomnosti zástupca náčelníka pre materiálno technické 
zabezpečenie MsP Trenčín. 

 
4) Všetci vedúci zamestnanci MsP (tí, ktorí riadia najmenej troch príslušníkov MsP alebo civilných 

zamestnancov) sú povinní dodržiavať povinnosti a obmedzenia zamestnancov pri výkone 

                                                 
6)  §19 ods. 2 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii 



práce vo verejnom záujme ustanovené v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v platnom znení a v Pracovnom poriadku MsP Trenčín. 

 
5) Pracovnoprávne vzťahy príslušníkov a civilných zamestnancov MsP sa riadia podľa 

Pracovného poriadku MsP Trenčín. 
  

Článok 7 
Organizácia MsP 

 
1) MsP sa organizačne člení takto : 

 
Vedenie MsP Trenčín 

  Náčelník MsP Trenčín 

 Zástupca náčelníka pre výkon služby MsP Trenčín 

 Zástupca náčelníka pre materiálno technické zabezpečenie 
 
Sekretariát MsP Trenčín 

   Referent MsP – sekretariát MsP Trenčín 
 

 Priestupkový referát MsP Trenčín 

 Referent priestupkového referátu MsP Trenčín 

 Referent pre agendu priestupkov a agendu so súdmi a exekútormi MsP  Trenčín 
 

Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového systému a prevencie 

 Vedúci  pracoviska - Koordinátor preventívnych činnosti MsP Trenčín 

 Operátor stálej služby a monitorovacieho kamerového systému MsP Trenčín 
 

Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 1 

  Výkonný vedúci pracoviska 

  Členovia hliadky (samostatní inšpektori) 
 

Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 2 

  Výkonný vedúci pracoviska 

  Členovia hliadky (samostatní inšpektori) 
 
Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 3 

  Výkonný vedúci pracoviska 

  Členovia hliadky (samostatní inšpektori) 
 
 

2)  Zameranie činností jednotlivých súčastí MsP stanovuje Organizačný a prevádzkový poriadok 
MsP. 

 
 
 

Článok 8 
Rozdelenie mesta do obvodov a okrskov na účely plnenia úloh MsP 

 
Rozdelenie mesta do obvodov a okrskov na účely plnenia úloh MsP je nasledovné : 
 
1. Mesto Trenčín sa na účely plnenia úloh MsP rozdeľuje do troch obvodov, a 28 okrskov: 
 
OBVOD č. 1 – centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá,   
                        Kubrica.   

 
OKRSOK č.1(1) 
Ulice: Námestie Sv. Anny, 1. mája, H, Šianec, Kolárova, Bernolákova, Súdna,   
           Piaristická, K dolnej stanici, M. Nešpora. 
 
OKRSOK č.2 (2) 
Ulice a časti mesta: Čerešňový sad, Trenčiansky hrad, H. Šianec, Pod Brezinou, Partizánska, Nad 

tehelňou, J.B. Magina, D. Krmana, J. Lipského, MUDr. A. Churu, Židovský cintorín, Evanjelický 
cintorín. 

 
OKRSOK č.3 (3) 



Ulice a časti mesta: Matúšova, Mierové nám., Hviezdoslavova, Palackého, Jaselská, Rozmarínová, 
Sládkovičova, Šťúrove námestie, Hviezdová, Hasičská, Farská, Marka Aurélia, V. Zamarovského, 
Mariánske námestie, Kniežaťa Pribinu. 

 
OKRSOK č.4 (4) 
Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná, Mládežnícka, Švermova, Hurbanova, gen. Goliana, 

Smetanova, Komenského, Študentská 
 
 
OKRSOK č.5 (5) 
Ulice a časti mesta: Gen. M.R. Štefánika, Kukučínova, Železničná, Kragujevských hrdinov, park M.R. 

Štefánika, Sadová. 
 
 
OKRSOK č.6 (6) 
Ulice: M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná, kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Vodárenská, 

17. novembra, Holubyho námestie, Gen. Viesta, Jiráskova 
 
OKRSOK č.7 (7) 
Ulice: Považská, Hodžova, Šoltesovej, Osviečinská, Gagarínova, M. Turkovej. 
 
OKRSOK č.8 (8) 
Ulice: Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke, Pod Skalkou, Jasná, Tichá ulička, Opatovská cesta, 

Clementisova, Kraskova, Pádiveho, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov. 
 
OKRSOK č.9 (9) 
Ulice:  Gen. M.R.Štefanika, K výstavisku, Pod Sokolice, Pred poľom, Súvoz, Kubranská, K zábraniu.   
 
OKRSOK č.10(10) 
Kubrá  
– Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Zelnica, M. Hricku, J. Derku, J. Fabu, Za humnami, Dubová, Dubník, 
Skalničky, Záhrad. osada Volavé 
 
OKRSOK č.11(11) 
Opatovská cesta 
Opatová  
Ulice:  Potočná, 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod driením 
 
 
Obvod č. 2 – sídlisko JUH I a II, Lesopark  Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice, Nozdrkovce. 
 

OKRSOK č.1(12) 
Ulice: Jesenského, Jilemníckeho, Kuzmanyho, Moyzesova, Kmeťová, Dolný Šianec, Nemocničná, 

Panenská, Električná, Legionárska, K dolnej stanici. 
  

OKRSOK č.2(13) 
Ulice: Partizánska, Soblahovská,  Saratovská, Olbrachtova, Zelená, Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, 

Tatranská, Krátka, Nová, Cintorínska, Záhradnícka, Hlavný cintorín.  
 

 
OKRSOK č.3(14) 
Ulice: Legionárska, Soblahovská, Inovecká, Dlhé Hony, 28. októbra, Kalinčiakova, Lidická, kpt. Jaroša, 

Osloboditeľov, Družstevná, Bezručova, Beckovská, Východná,  OD Kaufland,  
OKRSOK č.4(15) 
Ulice: Električná, Legionárska, Rybárska, , Karpatská, J. Zemana, Poľná, Puškinova, Palarikova, 

Narcisová, Sasinková, Riznerova, Nové prúdy, Stromová, Javorínska, , 
 

OKRSOK č.5(16) 
Ulice: Dolhé Hony, Strojárenská, Družstevná, Bezručova,  kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná, Slnečné 

námestie, Sama Chalúpku, Východná, Pod Juhom, 
           OD: COOP Jednota, LIDL, Baumax. 

 

OKRSOK č.6 (17) 
Biskupice: ulice: Biskupická, Legionárska, Záhumenská, Legionárska, Karpatská, Bottova, Úzka, 

Puškinova, TESCO, LAUGARICIO, Nozdrkovce. 
 

OKRSOK č.7 (18) 



Sídlisko Juh: ulice: Saratovská, Dom smútku, Gen. L. Svobodu, Západná, NS Južanka, T. Vansovej, 
Novomestského, J. Halašu, Šmidkeho. 

 

OKRSOK č.8 (19) 
 Sídlisko Juh: ulice: Gen. L. Svobodu, Východná, Lavičková, Kyjevská,  M. Bela,  ZŠ Východná, Kostol sv. 

rodiny, Halalovka, Južná, Východná, záhradkárska  osada „Chrasť“ , kotolňa, 
 

OKRSOK č.9 (20) 
 Sídlisko Juh: ulice: Gen. L. Svobodu, T. Vansovej, Liptovská, Bazovského, Šafárikova, ZŠ 

Novomestského, Domov dôchodcov.  
 

OKRSOK č.10 (21) 
Lesopark Brezina – náučný chodník, kyslíková dráha, Pod Brezinou, Dušová dolina, Hotel Brezina, 
chodník sever, Kozí vrch, Pamätník umučených na Brezine, záhradkárska  osada Pod Brezinou, ulica 
Partizánska.  
 

 
 

OBVOD č. 3 – Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce,  Istebník, Orechové.             
   

OKRSOK č.1(22) 
Zlatovce 
Ulice: Hlavná, Hanzlíkovská, Na vinohradoch, Okružná, Na záhrade, Detská,                         
          Na dolinách, Poľovnícka, Jarná, Severná, K mlynisku, Malozáblatská, 
Záblatie: 
Ulice: Dolné pažite, Sigôtky, Záblatská, Rybáre, Pri parku, Ku kyselke, Poľnohospodárska,   
 
OKRSOK č.2 (23) 
Ulice: Istebnícka, Záhradná, Ružová, Podjavorinskej, Medňanského,           Jánošíkova, Kasárenská, 

Jahodová, Majerská, Na kamenci,  
 

OKRSOK č.3 (24) 
 Ulice: Vlárska cesta, Chotárna, Kvetinová, Žabinská, M. Kišša, Radlinského,               Lesnícka, Na 

záhumní, Súhrady, Široká, Hrabovská cesta, Hrádzová,  
OKRSOK č.4 (25) 
Ulice: Bratislavská, Bavlnárska,   Kožušnícka, Zlatovská, Brnianska, Prúdy, Brezová,   
          Obchodná, Javorová, Višňová, Lipová, Jedľová, Vážska, Orgovánová, 
 
OKRSOK č.5 (26) 
Ulice: Piešťanská, Ľ. Stárka, Brnianska, Zlatovská, Veľkomoravská, záhradkárska osada Váh, 
záhradkárska osada OZETA,  
 

OKRSOK č.6 (27) 
Ulice: Duklianskych Hrdinov, Továrenská, Zlatovská, Bavlnárska, Kožušnícka, Bratislavská,  Staničná, 
Školská, Kvetná,  Duklianskych hrdinov,  Hollého,    Súťažná, 
 

OKRSOK č.7 (28) 
Ulice: Továrenská, Duklianskych hrdinov, Bratislavská, Vlárska, Žabinská, Vladimíra Roya, Ľ. Stárka, 
Rastislavova, Svätoplukova, Brančíkova, Veľkomoravská, Piešťanská, Zlatovská, 

 
 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

 
Hospodárenie s majetkom MsP 

 
 

Článok 9 
Majetok MsP a hospodárenie s majetkom MsP 

1. Mestská polícia je povinná riadne hospodáriť so zvereným majetkom, ktorý   
    slúži v prospech plnenia zákonom stanovených úloh. 
 
2. Mestská polícia je povinná zverený majetok zveľaďovať a zhodnocovať. 
 
3. Príslušníci MsP a jej civilní zamestnanci sú najmä povinní: 

a) užívať a udržiavať majetok, 
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím alebo odcudzením, 



c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania 
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, 

d)) viesť predpísanú evidenciu o majetku. 
4 

4.. Mestská polícia plní povinností pri hospodárení so zvereným majetkom  v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladaním s majetkom mesta Trenčín. 

 
5.. V záujme plnenia povinností pri hospodárení so zvereným majetkom MsP sa vykonávajú 

priebežné (pravidelné) kontroly tohto majetku a 1 x ročne prebieha inventarizácia majetku. 
 
6. Pri plnení úloh MsP používa materiál (technické prostriedky, výstroj, výzbroj) v súlade s 

platnými zákonnými normami. 
 
7. Účel, spôsob a podmienky ich používania sú určené Smernicou pre vystrojenie príslušníkov 

MsP a Smernicou pre  vyzbrojenie príslušníkov MsP. 
 

Článok 10 
Rozpočet a financovanie potrieb MsP 

 
1) Základom finančného hospodárenia MsP je rozpočet mesta, ktorý je schvaľovaný na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva /ďalej len MsZ/ s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 
 

2)  Rozpočtové hospodárenie sa riadi rozpočtovými pravidlami mesta. 
 
3)  Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia: 

a) rozpočet MsP sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, 
b) rozpočtové prostriedky môžu byť použité iba do konca rozpočtového roka, a to len na 

účely, na ktoré boli rozpočtom určené, 
c) náčelník MsP v rámci svojej pôsobnosti zodpovedá za hospodárne a efektívne používanie 

rozpočtových prostriedkov, 
d) ak vznikne v priebehu rozpočtového roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte 

zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenami rozpočtu v súlade so zákonom o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 
 

PIATA   ČASŤ 

 
Článok 11 

Spolupráca MsP s inými orgánmi 

 
1. MsP spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru, orgánmi 

štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej 
správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany 
a s inými štátnymi orgánmi. 
 

2. MsP spolupracuje pri plnení svojich úloh s ostatnými obecnými políciami v Slovenskej 
republike. 

 
3. Na tieto účely je členom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. 
 
4. V záujme plnenia úloh v oblasti prevencie spolupracuje okrem vyššie uvedených orgánov a 

organizácií aj s občianskymi združeniami na území mesta, s inými právnickými a fyzickými 
osobami pôsobiacimi v meste. 

 
5. V záujme svojho rozvoja, obojstrannej výhodnosti MsP spolupracuje s obecnými políciami zo 

zahraničia a s inými medzinárodnými organizáciami. 
 

 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 

 
Článok 12 

Vybavovanie sťažností fyzických a právnických osôb 
 



Pri vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb sa postupuje v súlade so 
zákonom č.. 152//1998 Z.z.. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 85//1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIEDMA ČASŤ 

 
Článok 13 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Štatút Mestskej polície v Trenčíne bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25. 

júna 2009 uznesením č. 474.  
2. Štatút Mestskej polície v Trenčíne nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským 

zastupiteľstvom v Trenčíne 
 
 
 
 
                                                                            Ing. Branislav Celler v.r. 

                                                                                             primátor mesta     
 
 
 
 

Príloha č.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Znak  
Mestskej polície v Trenčíne, 

označenie príslušníka Mestskej polície v Trenčíne  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 
Identifikačné číslo 

príslušníka Mestskej polície v Trenčíne  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č.2 – účinný článok 23 Štatútu mesta Trenčín  

 

Článok 23  
Mestská polícia  

1. Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, 
ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z 
nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora je zriadená na 
území mesta mestská polícia.  

2. Mestská polícia sa zriaďuje a ruší všeobecne záväzným nariadením.  

3. Mestská polícia má názov „Mestská polícia v Trenčíne“.  

4. Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenováva do funkcie na dobu neurčitú mestské 
zastupiteľstvo na návrh primátora.  

5. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.  

6.Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úloh a postavenia, povinnosti náčelníka a jej 
zamestnancov, vzťahy mestskej polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi 
bližšie upravuje štatút mestskej polície.  

 

Príloha č.3 – účinné VZN č.6/2009  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  sa podľa  §6 ods. 1 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §2 ods. 2 a 4 
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“) a  

 
s c h v a ľ u j e  

 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2009 

O  Mestskej polícii v Trenčíne 

 
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.06.2009 uznesením č. 473, účinnosť : od 
10.07.2009 
- novelizácia: VZN č.7/2013 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.07.2013 uznesením 
č. 913, účinnosť: 06.08.2013  
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

1. Na zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste, plnenia ďalších 
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, 
uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo v 
zmysle § 19 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriadilo Mestskú políciu v Trenčíne ako poriadkový 
útvar mesta. 
 



2. Mestská polícia Trenčín je verejnou službou pre mesto Trenčín na základe zákona SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších zákonov,  (ďalej len zákona ) a v medziach zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 2 
Základné úlohy a povinnosti MsP 

 

 
Vymedzenie základných úloh Mestskej polície Trenčín, jej organizácia, práva a povinnosti príslušníkov 
mestskej polície sú upravené v nasledovných zákonoch a predpisoch: 
- zákon č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších zákonov, 
- zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zákonov, 
- Štatútom Mestskej polície Trenčín, 
- Organizačným poriadkom Mestskej polície Trenčín, 
- Pracovným poriadkom Mestskej polície Trenčín. 

 
 

Článok 3 
Všeobecné ustanovenie 

 

1. Príslušníkom Mestskej polície sa môže stať len bezúhonná osoba  staršia  ako 21 rokov, ktorá je 
telesne, duševne a odborne  spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície. 
 
2. Príslušník Mestskej polície môže plniť pracovné úlohy len po zložení sľubu, do rúk primátora mesta. 
 
3. Príslušník Mestskej polície má pri výkone povolania postavenie verejného činiteľa. 
 
4. Príslušník Mestskej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň. 

 

 

Článok 4 
Vzťah k iným právnym predpisom 

 
Zrušený od 06.08.2013 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 25.06.2009. Nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Trenčín č. 2/2001 o Mestskej polícii 
v Trenčíne v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
3. VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.07.2013 a nadobúda  účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta. 
 
4. VZN č. 16/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26.08.2014 a nadobúda  účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Ing. Branislav Celler v.r. 



                                                                                             primátor mesta     
 

 
 
 
 

 
 


