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Mesto Svätý Jur  
Všeobecne záväzné nariadenie   3/2016 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur, na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11, ods. 4 písm. g) 

zákona SNR c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 

2, ods. 2 zákona SNR c. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

 

Mesto Svätý Jur 
Všeobecné záväzné nariadenie 

Č.  3/2016 

 

 

O Mestskej polícii mesta Svätý Jur  
 

 

. 

PRVÁ CASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je bližšie špecifikovať činnosť útvaru 

Mestskej polície mesta Svätý Jur, ktorá je v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zriadená mestským zastupiteľstvom mesta 

Svätý Jur týmto Všeobecne záväzným nariadením – ako poriadkový útvar pôsobiaci pri 

zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia na území mesta  a plnení 

úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského 

zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia plní úlohy podľa zákona            

č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 2 

Pôsobnosť a postavenie Mestskej polície mesta Svätý Jur 

1. Územná, ako aj vecná pôsobnosť mestskej polície je vymedzená územím mesta Svätý 

Jur. 

2. Pokiaľ sa v texte všeobecne záväzného nariadenia vyskytuje pojem „mesto“, rozumie 

sa tým mesto Svätý Jur. Pokiaľ sa v texte vyskytuje označenie orgánu samosprávy bez 

bližšieho určenia, rozumie sa tým orgán Mesta Svätý Jur. Pokiaľ sa v texte uvádza 

pojem „zákon“ bez jeho bližšieho určenia, rozumie sa tým zákon SNR c. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

3. Mestská polícia mesta Svätý Jur (ďalej len Mestská polícia) je poriadkový útvar Mesta 

Svätý Jur pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany 

životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

nariadení mesta (ďalej len VZN), z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí 

primátora mesta. Mestská polícia plní úlohy podľa zákona č.564/1991Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov. 

4. Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto Svätý Jur všeobecne záväzným nariadením. 

5. Mestská polícia a jej príslušníci 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 

Príslušníci Mestskej polície mesta Svätý Jur 

1. Mestskú políciu mesta Svätý Jur tvoria zamestnanci Mesta Svätý Jur :  

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 predpisov. 

2. Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. 

3. Počet príslušníkov MsP a objem mzdových prostriedkov, ako aj rozsah technických 

prostriedkov určuje Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur každoročne schválením 

rozpočtu Mestskej polície na príslušný kalendárny rok s prihliadnutím na rozsah úloh 

Mestskej polície. 
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Čl. 4 

Organizácia mestskej polície 

1. Organizácia Mestskej polície je určená organizačnou štruktúrou Mesta Svätý Jur, 

ktorú schvaľuje primátor mesta 

 

Čl. 5  

Riadenie mestskej polície 

1. Činnosť Mestskej polície riadi jej náčelník. Priamym nadriadeným náčelníka Mestskej 

polície je primátor mesta, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.  

2. Náčelníka Mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské 

zastupiteľstvo. 

3. Úlohy náčelníka Mestskej polície upravuje zákon. (1) 

 

TRETIA ČASŤ 

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 

Čl. 6 

1. Štatutárnym zástupcom Mesta v pracovnoprávnych vzťahoch je primátor Mesta. 

2. Práva a povinnosti príslušníkov MsP v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú upravené 

Zákonníkom práce, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Organizačným a 

prevádzkovým poriadkom mestskej polície mesta Svätý Jur, Pracovným poriadkom 

mestskej polície Mesta Svätý Jur.  

3. Pre zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície vydáva primátor Mesta, náčelník 

mestskej polície, prípadne jeho zástupca ďalšie interné právne normy (smernice, 

nariadenia a rozkazy), ktoré je každý príslušník MsP povinný dodržiavať. 

4. Ďalší vedúci zamestnanci mestskej polície, ktorí sú oprávnení vydávať pokyny a 

príkazy pre zabezpečenie úloh mestskej polície sú určení pracovným, organizačným a 

prevádzkovým poriadkom mestskej polície. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTSKEJ POLÍCIE, POVINNOSTI, OPRÁVNENIA 
PRÍSLUŠNÍKOV MESTSKEJ POLÍCIE A SÚČINNOSŤ OBČANOV 

 

Čl. 7 

Úlohy Mestskej polície mesta Svätý Jur 

1. Základné úlohy Mestskej polície pre príslušníkov Mestskej polície súvisiace s plnením 

ich úloh sú definované v Zákone o obecnej polícii. (2) 

2. Mestské zastupiteľstvo a primátor Mesta Svätý Jur môžu vymedziť Mestskej polícii aj 

ďalšie úlohy ako sú definované v Zákone o obecnej polícii, ak tak ustanovujú osobitné 

zákony.  

3. Mestská polícia pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku vykonáva v 

územnom obvode mesta hliadkovú alebo obchôdzkovú službu a plní konkrétne úlohy, 

ktoré jej vo svojej právomoci uloží mestské zastupiteľstvo a primátor alebo o ktorých 

sa dohodne s inými orgánmi mesta v rámci ich pôsobnosti. 

4. Mestská polícia dohliada na dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov pri plnení úloh mesta, chráni majetok, iné zákonom chránené 

spoločenské vzťahy a oprávnené záujmy mesta a jeho obyvateľov. 

5. Popri plnení úloh stanovených zákonom a predchádzajúcimi odsekmi tohto VZN 

mestská polícia vykonáva, sleduje, preveruje, zisťuje alebo kontroluje :  

a. dodržiavanie trhových poriadkov, predajnej a prevádzkovej doby,  

b. dodržiavanie zákazu predávania, podávania alebo inak umožnenia požitia 

alkoholických nápojov osobám mladším ako osemnásť rokov, 

c. voľný pohyb psov na verejnom priestranstve bez dozoru oprávnenej osoby. 

6. Mestská polícia dbá o prevenciu pred narušovaním zákonnosti a verejného poriadku. 

Za tým účelom :  

a. pripravuje a realizuje vlastné projekty prevencie kriminality pre všetky cieľové 

skupiny obyvateľov mesta; školské zariadenia v meste (materské a základné, 

školy); 

b. vykonáva sústavný dozor, najmä obchôdzkovou alebo hliadkovou službou na 

verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, 

c. výchovne pôsobí na občanov a na osoby zodpovedné za organizovanie 

verejných podujatí, aby rešpektovali verejný poriadok a zásady občianskeho 

spolunažívania, 

d. predkladá návrhy a podnety orgánom mesta na zlepšenie úrovne ochrany 

verejného poriadku a na odstránenie príčin, ktoré vedú k jeho narušovaniu. 
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Čl. 8  

Povinnosti Mestskej polície mesta Svätý Jur 

1. Základné povinnosti mestskej polície upravuje zákon .(3) 

2. Príslušník MsP je okrem toho povinný :  

a. Sústavne, počas trvania pracovného pomeru si zvyšovať odbornú a fyzickú 

pripravenosť. Odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP zabezpečuje 

náčelník mestskej polície.  

b. V čase mimo služby vykonať zákrok, prípadne vyrozumieť najbližší útvar 

policajného zboru, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je 

bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.  

3. Príslušník MsP nie je povinný vykonať služobný zákrok ak :  

a. je v čase mimo služby pod vplyvom takých liekov alebo iných látok, ktoré 

vážne znižujú jeho schopnosť správne konať, 

b. na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený, 

c. tomu bráni dôležitý záujem služby. 

 

Čl. 9  

Oprávnenia Mestskej polície mesta Svätý Jur 

Všeobecné oprávnenia, oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, oprávnenie požadovať 

vysvetlenie, oprávnenie otvoriť byt a oprávnenie odňať vec upravuje zákon (4). 

Čl. 10 

Súčinnosť občanov 

1. Občania sú povinní poskytnúť v naliehavých prípadoch príslušníkovi MsP v medziach 

jeho poslania a úloh potrebnú súčinnosť, najmä :  

a. poskytnúť žiadané informácie, 

b. umožniť vstup na pozemky a do budov, ak to vyžaduje hroziace 

nebezpečenstvo alebo stíhanie páchateľa závažného trestného činu, 

c. rešpektovať jeho pokyny smerujúce k zabezpečeniu alebo obnoveniu 

verejného poriadku alebo zabezpečeniu miesta činu, k zaisteniu stôp a 

dôkazov, vrátane vykonania skúšky na alkohol, 

2. Nesplnenie povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa predchádzajúceho odseku, ako aj 

konanie, ktoré napriek upozorneniu príslušníka MsP smeruje k narušeniu úloh 

mestskej polície alebo splneniu povinností prípadne uplatneniu oprávnení príslušníka 

MsP, ako aj dehonestujúce vyjadrenia na prácu mestskej polície pri plnení úloh, 

povinností alebo uplatňovaní oprávnení je priestupkom proti verejnému poriadku v 

zmysle príslušného § 48 priestupkového zákona. 
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PIATA ČASŤ 

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE MESTSKEJ 
POLÍCIE 

Čl. 11 

1. Rozsah technických prostriedkov a materiálne vybavenie mestskej polície určuje 

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur schválením rozpočtu mestskej polície 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 zneužit ím, je 

mestská polícia 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 (5). Vyhotovené 

záznamy možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, 

ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak vyhotovené záznamy nie sú využité na účely 

trestného konania alebo konania o priestupkoch, vyhotovené záznamy mestská polícia 

zlikviduje najneskôr v lehote pätnástich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bol záznam vyhotovený.  

4. Príslušníci MsP sú v zmysle osobitného právneho predpisu (6) pri objasňovaní 

priestupku oprávnení vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na zistenie alkoholu 

dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. 

Podrobnosti o používaní motorových vozidiel, dávaní pokynov na zastavovanie 

vozidiel, používanie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorových 

vozidiel, pre prevádzku kamerového monitorovacieho systému, príp. používaní 

ďalších technických prostriedkov a materiálneho vybavenia mestskej polície určujú 

samostatné smernice schválené primátorom mesta alebo organizačný a prevádzkový 

poriadok mestskej polície. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

ZBRAŇ A DONUCOVACIE PROSTRIEDKY 

Čl. 12 

Zbraň 

1. Príslušník MsP nosí pri pracovnej činnosti krátku guľovú zbraň. 

2. Držiteľom zbrane je podľa osobitných predpisov Mesto Svätý Jur. 

3. Povinnosti súvisiace so skladovaním, vydávaním, nakladaním a manipuláciou so 

zbraňami a strelivom upravuje osobitný zákon a samostatná smernica schválená 

primátorom Mesta Svätý Jur.  

4. Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom Mestskej polície upravuje zákon 
(7). 
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Čl. 13 

Donucovacie prostriedky 

Okruh prípustných donucovacích prostriedkov a pravidlá ich použitia príslušníkmi mestskej 

polície upravuje zákon (8). 

SIEDMA ČASŤ 

PREUKAZOVANIE PRÍSLUŠNOSTI K MESTSKEJ POLÍCII A OZNAČENIE 
MOTOROVÝCH VOZIDIEL MESTSKEJ POLÍCIE 

Čl. 14 

Preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii 

1. Príslušník MsP preukazuje svoju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou príslušníka 

mestskej polície s viditeľne umiestneným kruhovým znakom obecnej polície, 

identifikačným odznakom mestskej polície, preukazom príslušníka mestskej polície, 

ako aj ústnym vyhlásením „mestská polícia“ 

2. Príslušník MsP je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k mestskej 

polícii. Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú. 

3. Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník MsP svoju príslušnosť k mestskej polícii 

iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť 

preukázať rovnošatou alebo preukazom príslušníka mestskej polície. 

Čl. 15 

Rovnošata, preukaz a identifikačný odznak príslušníka mestskej polície 

1. Rovnošata príslušníkov obecných a mestských polícií je jednotná na celom území 

Slovenskej republiky. Jej súčasti, farebné vyhotovenie a identifikačné znaky sú určené 

Zákonom a nadväzujúcimi právnymi predpismi (9).  

2. Príslušník MsP nosí rovnošatu iba pri plnení úloh mestskej polície podľa Zákona o 

obecnej polícii alebo na základe rozhodnutia primátora Mesta Svätý Jur.  

3. Okrem výstrojných súčiastok uvedených v zákone môže príslušník MsP používať aj 

ďalšie výstrojné súčiastky v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením 

príslušnosti k mestskej polícii.  

4. Preukaz príslušníka MsP obsahuje fotografiu, meno, priezvisko a identifikačné číslo 

príslušníka MsP; názov „mestská polícia“; názov mesta „Svätý Jur“ a podpis 

primátora mesta.  

5. Preukaz príslušníka MsP nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených zborov a 

ozbrojených síl a môže sa používať len pri plnení úloh mestskej polície.  

6. Súčiastky výstroje, hodnostné označenie a jej doplnky, ako aj ich použitie, sú bližšie 

vyšpecifikované v príslušnom nariadení náčelníka MsP. Svätý Jur. 

Čl. 16 

1. Iným fyzickým alebo právnickým osobám je používanie výstrojných súčastí mestskej 

polície, odznaku príslušníka MsP, preukazu príslušníka mestskej polície zakázané.  
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2. Takisto je zakázané iným fyzickým a právnickým osobám používať výstrojné súčasti, 

odznaky a preukazy obsahujúce identifikačné znaky, ktoré by mohli svojou 

podobnosťou spôsobiť zámenu s identifikačnými znakmi mestskej polície.  

3. Stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie výstrojných a výzbrojných súčiastok 

mestskej polície, odznaku príslušníka MsP, preukazu príslušníka MsP je príslušník 

MsP povinný bezodkladne nahlásiť náčelníkovi mestskej polície. 

Čl. 17 

Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh mestskej 
polície 

1. Na plnenie úloh mestskej polície podľa Zákona o obecnej polícii a tohto všeobecne 

záväzného nariadenia možno používať motorové vozidlá . 

2. Podrobnosti o označení motorových vozidiel používaných na plnenie úloh mestskej 

polície upravuje zákon. (10)  

Čl. 18 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN  nadobúda účinnosť 15 dňom po schválení na MsZ a zároveň ruší VZN č. 

8/2015 

 
Ing. Šimon Gabura  

Primátor mesta v.r. 

 

(1) § 6 zákona  
(2) § 3 zákona  
(3) § 7 zákona  
(4) §§ 8 až 12 zákona  
(5) Zákon NR SR č. 122/2013 o ochrane osobných údajov  
(6) Zákon NR SR č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 

zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb  
(7) § 19 zákona  
(8) §§ 13 až 18 zákona  
(9) § 22 ods. 2) zákona a Vyhláška MV SR č. 532/2003 Z.z.; ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o obecnej polícii  
(10) § 22a zákona  

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa:  9. 9. 2016 

do dňa:  27. 9. 2016 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli 

a www.svatyjur.sk: 

odo dňa: 28. 9. 2016 

do dňa: + 15 dní 

 

http://www.svatyjur.sk/
http://www.svatyjur.sk/

