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        Spišská Nová Ves, 18.09.2013 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 26.09.2013 
 
PREDMET 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013, ktorým 
Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská 
Nová Ves 
 
Predkladá: Ing. Jela Bednárová – prednostka Mestského úradu 

 
Spracoval: Mgr. Miroslava Chroustová – samostatná odborná referentka 

právneho referátu Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

 

Prerokované: na gremiálnej porade dňa 09.09.2013 

 

Dôvod predloženia: potreba deklarovať zriadenie Mestskej polície 
 
Prizvaný: - 
 
Podpisy:  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. prerokovalo 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2013, ktorým 

Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves. 
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2. uznáša sa na  

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2013, ktorým Mesto 

Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves s účinnosťou od 

11.10.2013. 
 

3. ukladá 

Predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke Mestského úradu Spišská Nová Ves 

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová 

Ves č.1/2013, ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu 

Spišská Nová Ves na úradnej tabuli; 
 

Z: Mgr. Miroslava Chroustová 
T: 26.09.2013 

 

b) zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2013, 

ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves 

spôsobom v meste obvyklým. 

 

Z: Mgr. Miroslava Chroustová 
T: 26.09.2013 
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NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 1/2013, ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú 

políciu Spišská Nová Ves 
 
 

• Dôvodová správa k návrhu: 
 
 
 

Zhodnotenie súčasného stavu: 
 

Mesto Spišská Nová Ves v súlade § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v pôvodnom znení na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 7-31-1/1991 
zriadilo Mestskú políciu.  
 

V tom čase platný zákon o obecnom zriadení s účinnosťou od 06.09.1990 umožnil 
obciam / mestám vytvoriť na zabezpečenie verejného poriadku obecnú / mestskú 
políciu a definoval i jej ďalšie úlohy.  

 
 

Oprávnenie Mestského zastupiteľstva založiť Mestskú políciu Spišská Nová Ves bolo 
 odvodené z ustanovenia § 10 zákona o obecnej polícii, v ktorom bolo uvedené: 
 

„Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný 
zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu obecný 
požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň 
práce.“ 

 
 

S účinnosťou od 20.júna 1991 do l. januára 1992 oprávnenia a donucovacie 
prostriedky obecnej / mestskej polície určovalo ustanovenie § 75 zákona SNR č. 204/1991 Zb. 
o Policajnom zbore Slovenskej republiky. 
 
 Dňa 31.12.1991 vstúpil do platnosti zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, 
ktorý s účinnosťou od 1.1.1992 vymedzil základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu 
a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície. 
 

Zákon o obecnej polícii charakterizuje obecnú (mestskú) políciu ako poriadkový útvar, 
ktorý je zriadený na základe všeobecne záväzného nariadenia obecného (mestského) 
zastupiteľstva. 

 
 

Nakoľko Mestská polícia Spišská Nová Ves bola zriadená pred účinnosťou uvedeného 
zákona, ale podľa predpisov platných a účinných v čase jej vzniku, nebolo potrebné prijímať a 
vydávať všeobecne záväzné nariadenie o zriadení mestskej polície, ale Mestská polícia 
fungovala ako organizácia naďalej. 
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Prijatím VZN č. 1/1992 zo dňa 09.04.1992 o vymedzení základných úloh mestskej 
polície, jeho nahradením novým VZN č. 1/97 o polícii Mesta Spišská Nová Ves zo dňa 
27.02.1997 a jeho doplnkom č. 1/1997 zo dňa 08.02.2000 nebolo konštatované, že bola 
zriadená Mestská polícia, ale tieto VZN vymedzovali jej základné úlohy, organizáciu, práva 
a povinnosti príslušníkov mestskej polície a ďalšie záležitosti, ktoré prevažne boli a sú 
upravené v zákone o obecnej polícii.  
 

Nakoľko toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/97 v znení doplnku č. 1 bolo 
napadnuté Protestom prokurátora, bolo dňa 28.06.2013 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
zrušené ako celok bez náhrady. 
 
 
 

Z dôvodu pretrvávajúcej potreby deklarovať, že Mestská polícia Spišská Nová 
Ves ako poriadkový útvar Mesta Spišská Nová Ves bola zriadená v súlade so 
zákonom, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2013, ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu 
Spišská Nová Ves.  

 
 
 
 
 
Schválil: 
 
 
 
 

JUDr. Michal Komara, PhD. 
náčelník MsP 

Spracovala: 
 
 
 
 

Mgr. Miroslava Chroustová 
právny referát MsÚ 


