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Predkladá:            Návrh na uznesenie:  
 
Mgr. Richard Rybníček                 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
primátor mesta                       
       schva ľuje 
 
Spracovali:          VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa   
       VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne   
JUDr. Katarína Mrázová    v zmysle predloženého návrhu 
vedúca útvaru právneho      
 
Mgr. Iveta Plešová 
útvar právny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 10.07.2013 
 



Dôvodová správa:  

 

     Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne bol  dňa   06.06.2013  doručený  protest prokurátora podľa § 
22 ods. 1 písm. a) bod 2 v spojení s  § 25  zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov proti VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne, konkrétne proti článku 2 veta prvá, článku 
3 ods. 1 a článku 4 ods.1.     

     Prokurátor v proteste uvádza, že citované články všeobecne záväzného nariadenia sú v rozpore s 
§ 5 ods. 1 a 2 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 
zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  a navrhuje 
napadnuté časti všeobecne záväzného nariadenia zrušiť, resp. vypustiť.  

      V odôvodnení protestu prokurátor k napadnutému čl. 2  uvádza, že „ podľa § 5 ods. 1 zákona 
o obecnej polícii mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. 
V nariadení v článku 2 sa uvádza pojem „zamestnanci mestskej polície“.  

     K  napadnutému čl. 3 ods. 1 sa v proteste uvádza, že „článok 3 ods. 1 daného VZN znie: 
Príslušníkom mestskej polície sa môže stať občan SR starší ako 21 rokov, bezúhonný, morálne, 
duševne a fyzicky spôsobilý, ktorý má trvalý pobyt na území SR.  Príslušníkom obecnej polície v 
zmysle § 5 ods.2 zákona o obecnej polícii sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, 
ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície. Uvedené znenie, ktoré 
ustanovuje požiadavky bezúhonnosti je nad rámec požiadaviek ustanovených pre príslušníkov 
obecnej polície zákonom o obecnej polícii 

     K  napadnutému čl. 4 je v  proteste uvedené, že  „Bez opory v zákone je aj článok 4 VZN s názvom 
„Vzťah k iným právnym predpisom“ uvádzajúci z akých princípov vychádza spôsob výkonu policajnej 
služby pre mesto Trenčín. Základné úlohy mestskej polície, jej oprávnenia a povinnosti sú taxatívne 
vymedzené zákonom o obecnej polícii. Mestskú políciu podľa § 2 ods. 2 zákona o obecnej polícii 
zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. Z tejto právnej úpravy vyplýva, že všetky 
ostatné právne skutočnosti stanovené zákonom o obecnej polícii sú pre mesto záväzné a mesto nie je 
zmocnené tieto skutočnosti všeobecne záväzným nariadením upravovať odlišne od dikcie uvedenej 
v zákone.“   

     Mestské zastupiteľstvo protest prokurátora prerokovalo na zasadnutí dňa 13.06.2013,  uznesením 
č. 840 vyhovelo protestu prokurátora.    

    Na základe uvedeného predkladáme predmetný návrh VZN, ktorý dáva do súladu so zákonom 
napadnuté časti VZN (t.j. článok 2, článok 3 oks.1 a článok 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 7/2013,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Tren číne  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o Mestskej polícii v  Trenčíne sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1.V článku 2  sa slovo „zamestnancov“ nahrádza slovom „príslušníkov“. 
 
2.V článku 3 ods. 1 znie: 
 
 „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.“ 
 
3. Článok 4 sa vypúšťa. 
 
4. V článku 5 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie:  
 
„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.“ 
 

 

 

Mgr. Richard Rybníček 
       primátor mesta                                                                            

          

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Príloha – VZN č.6/2009 – úplné znenie 
 

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 Tren čín č. 6/2009 

O  Mestskej polícii v Tren číne 
 
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.06.2009 uznesením č. 473, 
účinnosť : od 10.07.2009 
 

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 zamestnancov 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 občan SR starší ako 21 rokov, bezúhonný, 
morálne, duševne a fyzicky spôsobilý, ktorý má trvalý pobyt na území  SR. 

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  
 

1) Spôsob výkonu policajnej služby pre mesto Trenčín príslušníkov Mestskej polície Trenčín 
vychádza z princípov, ktoré upravujú : 

a) Ústava Slovenskej republiky 
b) Ústavný zákon 23/1991 Zb. listina základných práv a slobôd, 
c) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov 
d) zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zákonov, 
e) zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zákonov, 

2) Podrobnú úpravu organizácie mestskej polície obsahuje Štatút Mestskej polície Trenčín a 
Organizačný poriadok Mestskej polície v Trenčíne. V nich  sú špecifikované vnútorné 
predpisy určujúce spôsob práce zamestnancov mestskej polície ako verejnej služby mestu 
vo veciach ochrany poriadku a zákona a na základe zákona. 
 
 

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 20.07.2013 a nadobúda  účinnosť 15. 
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Branislav Celler v.r. 
                                                                                             primátor mesta     
 
 
 
 
 
 
 
 


