Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/1995
o zriadení Mestskej polície Skalica a o objasňovaní priestupkov Mestskou políciou Skalica
Časť I.
Čl. 1.
Základné ustanovenia
1/ Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných
úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení jeho mestského zastupiteľstva, pokynov a rozhodnutí
primátora mesta zriaďuje sa mestská polícia ako poriadkový útvar mesta.
2/ Mestskú políciu zriaďuje a ruší MsZ všeobecne záväzným nariadením (§ 6 ods. 1 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení). Zároveň určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah
technických prostriedkov s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
3/ Mestskú políciu tvoria členovia MsP, ktorí sú pracovníkmi mesta. Pri plnení úloh majú postavenie
verejného činiteľa (§ 9 ods. 9 Trestného zákona).
4/ Pracovno-právny vzťah člena mestskej polície je upravený pracovnou zmluvou. Ostatné práva
a povinnosti členov MsP sú upravené platnými právnymi normami, upravujúcimi postavenie MsP,
VZN mesta, Organizačným poriadkom MsP Skalica a štatútom MsP.
5/ Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú s dohodnutou skúšobnou dobou a dobou
výcviku.
6/ Počas trvania doby výcviku člen MsP sa bude označovať ako kadet. Práva a povinnosti a ostatné
náležitosti, týkajúce sa kadetov, určuje Organizačný poriadok MsP Mesta Skalica.
7/ Po uplynutí skúšobnej doby a výcviku člen MsP skladá sľub do rúk primátora mesta (§ 5 ods. 3 zák.
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii).
Čl. 2.
Základné úlohy MsP
1/ Základné úlohy MsP vymedzuje zákon (§ 3 ods. 1 zák. č. 564/1991 Zb.).
2/ Mesto vymedzuje MsP ďalšie úlohy, vyplývajúce zo VZN, vydaných na zabezpečenie verejného
poriadku, (sú uvedené v Organizačnom poriadku MsP.)
Čl. 3.
Výcvik a školenie
1/ Výcvik a školenie členov MsP zabezpečuje mesto (§ 26 zák. č. 564/1991 Zb.) ktoré hradí náklady,
spojené so školením, výcvikom a vykonaním potrebných skúšok.
2/ Odborný výcvik a školenie členov MsP organizuje a zabezpečuje náčelník MsP.
3/ O zaradení členov MsP do odborného alebo povinného výcviku rozhoduje náčelník MsP.
Čl. 4.
Náhrada škody
Zodpovednosť za náhradu škody, spôsobenú členom MsP v súvislosti s plnením úloh ustanovuje
zákon (§ 20 zák. č. 564/1991 Zb.).
Čl. 5.
Spolupráca s inými orgánmi,
organizáciami a občanmi
1/ MsP pri plnení svojich úloh spolupracuje najmä s OO PZ SR v Skalici, OV PZ SR v Senici. Ďalej

spolupracuje s orgánmi štátnej správy, štátneho dozoru a inými orgánmi, ktorých kompetencie a
činnosť súvisia s ochranou verejného poriadku a životného prostredia v meste.
2/ Na úseku verejného poriadku MsP spolupracuje s Obvodným úradom v Skalici, orgánmi súdu a
inými organizáciami.
Čl. 6.
Pôsobenie MsP Skalica
1/ Pôsobnosť MsP Skalica je daná katastrálnym územím mesta Skalica.
2/ Mimo územia mesta je pôsobnosť daná písomnou dohodou medzi primátormi miest alebo
primátormi a starostami obcí.
3/ Na území mesta Skalica môžu pôsobiť aj členovia iných mestských a obecných polícií na základe
písomnej dohody medzi primátorom mesta Skalica a primátormi a starostami miest a obcí pod
vedením náčelníka MsP Skalica alebo ním povereného člena MsP Skalica.
Čl. 7.
Vzťahy orgánov mesta k MsP

MsZ

Primátor

k Msp
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1/ Mestské zastupiteľstvo
a/ zriaďuje, alebo ruší MsP ako svoj poriadkový útvar VZN
b/ vymenováva (odvoláva) náčelníka MsP na návrh primátora
c/ schvaľuje objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MsP
d/ na návrh primátora zriaďuje (ruší) funkciu stáleho zástupcu náčelníka, zástupcu menuje z radov
členov MsP náčelník
e/ zriaďuje komisiu MsP ako výkonný orgán s delegovanou účasťou právomoci v oblasti dozoru
nad MsP.
2/ Primátor
a/ predkladá MsZ návrh na vymenovanie (odvolanie) náčelníka MsP
b/ prijíma a prepúšťa členov MsP (policajtov) a zamestnancov na návrh náčelníka
c/ je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov MsP
d/ navrhuje počet členov a zamestnancov MsP na schválenie MsZ.
3/ Komisia MsP
a/ komisiu MsP tvoria 4 členovia a predseda komisie
b/ členom a predsedom komisie môže byť vymenovaný len bezúhonný občan mesta Skalica,
nestranný a nezávislý, ktorý dovŕšil vek 21 rokov, má dobrú povesť a požíva všeobecnú úctu v
meste
c/ kompetencie, právomoci a vzťahy týkajúce sa komisie MsP upravuje štatút MsP.
Čl. 8.

Organizácia MsP
1/ Organizáciu MsP Skalica tvoria jej členovia a zamestnanci. Delí sa na dve zložky:
a/ riadiaco - administratívna
b/ výkonná - činná služba
2/ Riadiaco - administratívnu činnosť vykonávajú:
a/ náčelník MsP
b/ zástupca náčelníka MsP
c/ sekretár MsP
Čl. 9.
Podrobnosti o činnosti MsP upravuje Štatút a Organizačný poriadok MsP, ktoré na návrh náčelníka
MsP schvaľuje MsZ Skalica .
Čl. 9a.
Mestská polícia Skalica používa vozidlo s právom prednostnej jazdy, ktoré je vybavené zvukovou
a svetelnou signalizáciou a označené nápisom "MESTSKÁ POLÍCIA. "
Časť II.
Čl. 10.
Objasňovanie priestupkov
1/ Objasňovanie priestupkov podľa tohto VZN vykonáva MsP Skalica ak ide o priestupky, ktoré je
oprávnená prerokovať v blokovom konaní.
Čl. 11.
1/ Objasňovanie priestupkov podľa tohto VZN sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na
rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či:
a/ sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch alebo iného
zákona
b/ tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku
c/ sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku
postačí samotné prerokovanie priestupku
d/ uloží ochranné opatrenie
e/ uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.
Čl. 12.
1/ Objasňovanie priestupkov sa skončí spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď sa orgán
oprávnený objasňovať priestupky o priestupku dozvedel.
Čl. 13.
1/ MsP Skalica je pri objasňovaní priestupkov oprávnená:
a/ vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb,
b/ vyžadovať vysvetlenie od štátnych orgánov alebo obcí,
c/ vyžadovať odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,
d/ vykonávať alebo vyžadovať úkony potrebné na zistenie totožnosti osôb a ich pobytu,
e/ vyžadovať predloženie potrebných podkladov, najmä spisov a iných písomných materiálov.

2/ O úkonoch uvedených v odseku 1 spíše MsP záznam a výsledok zapíše do správy o výsledku
objasňovania priestupku.
Čl. 14.
1/ MsP ako orgán oprávnený objasňovať priestupky
a/ odloží vec záznamom, ak nie je podozrenie priestupku alebo ak nemožno priestupok prejednať,
b/ uloží vec záznamom, ak sa nepodarí v lehote určenej v § 59 ods. 4 zákona o priestupkoch zistiť
skutočnosti svedčiace o tom, že priestupok spáchala konkrétna osoba,
c/ odovzdá vec príslušnému orgánu, ak ide o konanie majúce znak priestupku, ktoré sa prejednáva
podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o iný správny delikt než priestupok alebo ak ide o
trestný čin,
d/ predloží správu o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa priestupku príslušnému
správnemu orgánu, ak tu nie sú dôvody na postup podľa písmena a) a c).
Čl. 15.
1/ Správa o výsledku objasňovania priestupku podľa Čl. 13 písm. d) obsahuje
a/ označenie orgánu, ktorý vykonával objasňovanie,
b/ stručné a výstižné popísanie skutkového stavu s uvedením o aký priestupok ide,
c/ osobné údaje podozrivého z priestupku, poškodeného a prípadných svedkov spolu so stručným
obsahom ich výpovede.
2/ K správe o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 1 sa pripoja všetky dôkazy, ktoré
boli získané počas objasňovania priestupku.
Čl. 16.
1/ Pracovník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila
na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.
2/ Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov (napr. zák. č.
119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov) a na náhradu ušlého zárobku
(ďalej len "náhrada"). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil vo
vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
3/ Nárok na náhradu podľa odseku 2 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa,
keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila, oprávnenú osobu treba o tom poučiť.
Čl. 17.
1/ Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15. 5.1995.

V Skalici, 26.4.1995
Ing. Michal Srholec
primátor mesta

Poznámka:
Komisia Mestskej polície v Skalici bola zrušená uznesením Mestského zastupiteľstva v Skalici č.
256/2006 zo dňa 30.11.2006.

