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Mesto Nová Dubnica, na základe samosprávnej pôsobnosti pod�a �lánku 67 a 68 Ústavy 
Slovenskej republiky, pod�a § 4 ods. 1, ods. 3, písm. m a pod�a § 6 ods. 1 zákona �. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a pod�a § 2, ods.2 zákona �. 564/1991 o 
obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

PRVÁ �AS� 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
�l. 1 

Ú�el nariadenia 
 
Ú�elom tohto nariadenia je bližšie špecifikova� �innos� útvaru Mestskej polície mesta Nová 
Dubnica, ktorá bola zriadená uznesením Mestského zastupite�stva v Novej Dubnici zo d�a 24. 
januára 1991, zosúladi� právny rámec jej fungovania s existujúcim právnym stavom, ur�i� jej 
postavenie, organiza�nú štruktúru, vymedzi� jej úlohy, ur�i� oprávnenia a povinnosti 
príslušníkov Mestskej polície, rámcovo vymedzi� pracovno-právne vz�ahy, materiálovo-
technické zabezpe�enie a definova� preukazovanie príslušnosti k nej. 

�l. 2 
Postavenie Mestskej polície mesta Nová Dubnica 

 
(1) Mestská polícia mesta Nová Dubnica (�alej len MsP) je poriadkový útvar Mesta Nová 
Dubnica pôsobiaci pri zabezpe�ovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného 
prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z 
uznesení mestského zastupite�stva a z rozhodnutí primátora mesta. 
(2) MsP zria�uje a zrušuje Mestské zastupite�stvo mesta Nová Dubnica všeobecne záväzným 
nariadením. 
(3) MsP a jej zamestnanci sa pri svojej �innosti riadia ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, 
�alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami 
mesta. 

 
 
 
 
 



DRUHÁ �AS� 
ORGANIZÁCIA MESTSKEJ POLÍCIE 

 
�l. 3 

Zamestnanci MsP 
 
(1) Mestskú políciu mesta Nová Dubnica tvoria zamestnanci Mesta Nová Dubnica: 
  a) v policajnej profesii (�alej uvádzaní ako "príslušníci MsP"), 
  b) ktorí sa pripravujú na policajnú profesiu, avšak ešte nesp��ajú podmienku odbornej 
spôsobilosti pre príslušníka MsP v zmysle Zákona o obecnej polícii a nadväzujúcich právnych 
noriem. 
(2) Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného �inite�a. 
(3) Príslušníkom MsP sa môže sta� len bezúhonná a spo�ahlivá osoba, staršia ako 21 rokov, 
ktorá má spôsobilos� na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je telesne, duševne a odborne 
spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície. 
(4) Za bezúhonného sa na ú�ely tohto VZN nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný �in alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmiene�ný trest od�atia 
slobody. Bezúhonnos� sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 
(5) Za spo�ahlivú sa nepovažuje osoba, ktorá: 
  a) preukázate�ne nadmerne požíva alkoholické nápoje, alebo požíva iné návykové látky, 
ktoré môžu vyvola� závislos� od nich, alebo 
  b) pod�a iných skuto�ností zistených v prijímacom konaní nedáva záruku riadneho výkonu 
zamestnania. 
(6) Odborná spôsobilos� sa preukazuje potvrdením o ukon�ení úplného stredného vzdelania a 
potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy a vykonaní skúšky pred odbornou komisiou 
pod�a Zákona o obecnej polícii a nadväzujúcich právnych noriem. Odbornú prípravu 
príslušníka MsP po�as trvania pracovného pomeru zabezpe�uje Mesto Nová Dubnica. 
(7) Telesná spôsobilos� sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý vystaví praktický lekár pre 
dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky.                                                               
(8) Podmienky uvedené v odstavcoch 3, 4, 5, 6 a 7 musia príslušníci MsP sp��a� po celý �as 
trvania pracovného pomeru a ich bezúhonnos�, spo�ahlivos�, telesná a odborná spôsobilos� 
môžu by� kedyko�vek overené. 
 (9) Po�et zamestnancov MsP a objem mzdových prostriedkov ur�uje Mestské zastupite�stvo 
mesta Nová Dubnica každoro�ne schválením rozpo�tu MsP na príslušný kalendárny rok s 
prihliadnutím na rozsah úloh MsP. 

�l. 4 
Riadenie a zastupovanie  

 
(1) MsP riadi ná�elník MsP. Priamym nadriadeným ná�elníka MsP je primátor Mesta Nová 
Dubnica. 
(2) Ná�elníka MsP na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupite�stvo. 
(3) Ná�elník MsP musí sp��a� všetky podmienky stanovené pre príslušníka MsP v �l.3 ods. 3 
až 8 tohto VZN. 
(4) Ná�elník riadi �innos� MsP a za týmto ú�elom najmä: 
  a) organizuje prácu zamestnancov,  
  b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku vecí verejného poriadku a o 
výsledkoch �innosti MsP; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,                                               
c) predkladá správu o �innosti MsP Mestskému zastupite�stvu 1x ro�ne, 
  d) spolupracuje s riadite�mi miestne príslušných útvarov Policajného zboru,                       



  e) úzko spolupracuje s prednostom Mestského úradu v Novej Dubnici, zabezpe�uje 
spoluprácu MsP s odbornými úsekmi Mestského úradu, spolupracuje s orgánmi štátnej a 
verejnej správy a inými orgánmi, 
  f) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpe�enie �innosti MsP a zodpovedá za 
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,  
  g) je zodpovedný za vypracovanie rozpo�tu MsP, predkladá ho na prerokovanie a schválenie 
mestskému zastupite�stvu a zodpovedá za jeho �erpanie, 
  h) zabezpe�uje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP, 
  i) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vz�ahmi zamestnancov MsP, 
j) preberá a vyú�továva ceniny – pokutové bloky od Da�ového úradu                                                                                                                                                    
k) plní �alšie úlohy pod�a pokynov primátora mesta. 
(5) Ná�elníka MsP v �ase jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca. 

 

TRETIA �AS� 
ZÁKLADNÉ ÚLOHY MSP, POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKOV MSP  

 
�l. 5 

 
(1) Základné úlohy MsP a povinnosti príslušníkov MsP súvisiace s plnením ich úloh sú 
definované Zákonom o obecnej polícii. 
(2) Mestské zastupite�stvo a primátor Mesta Nová Dubnica môžu vymedzi� MsP aj �alšie 
úlohy ako sú definované v Zákone o obecnej polícii, ak tak ustanovujú osobitné zákony. 
(3) Príslušníci MsP sú oprávnení plni� úlohy MsP, vykona� úkony a zákroky iba v rozsahu a 
medziach definovaných Zákonom o obecnej polícii, prípadne iným všeobecne záväzným 
právnym predpisom a povinní plni� úlohy vyplývajúce z všeobecne záväzných nariadení 
Mesta Nová Dubnica, uznesení Mestského zastupite�stva mesta Nová Dubnica a príkazov 
primátora Mesta Nová Dubnica v súlade so zákonom. 
(4) Príslušníci MsP sú povinní dba� aby pri plnení ich úloh, v súvislosti s výkonom ich 
oprávnení nevznikla nikomu bezdôvodná ujma a prípadný zásah do práv a slobôd osoby 
neprekro�il mieru nevyhnutnú na dosiahnutie ú�elu sledovaného zákrokom.  
(5) Príslušníci MsP sú oprávnení prejednáva� priestupky v blokovom konaní a zárove� 
objas�ova� priestupky v zmysle zákona �. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.  

ŠTVRTÁ �AS� 
PRACOVNOPRÁVNE VZ�AHY 

 
�l. 6 

 
(1) Štatutárnym zástupcom Mesta Nová Dubnica v oblasti pracovnoprávnych vz�ahov je 
primátor Mesta Nová Dubnica. 
(2) Práva a povinnosti zamestnancov MsP v oblasti pracovnoprávnych vz�ahov sú upravené 
Zákonníkom práce, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Pracovným poriadkom 
zamestnancov Mesta Nová Dubnica,  Odme�ovacím poriadkom Mesta Nová Dubnica. 
(3) Pre zabezpe�enie plnenia úloh MsP vydáva primátor Mesta Nová Dubnica, ná�elník MsP, 
prípadne jeho zástupca �alšie interné právne normy (smernice, nariadenia a príkazy), ktoré je 
každý zamestnanec MsP povinný dodržiava�. 
 



PIATA �AS� 
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A MATERIÁLNE VYBAVENIE 

 
�l. 7 

 
(1) Rozsah technických prostriedkov a materiálne vybavenie MsP ur�uje Mestské 
zastupite�stvo mesta Nová Dubnica schválením rozpo�tu MsP na príslušný kalendárny rok s 
prihliadnutím na rozsah jej úloh. 
(2) Za ú�elom ochrany života a zdravia, majetku obce a jej ob�anov, ako aj iného majetku v 
obci pred poškodením, zni�ením, odcudzením, stratou alebo zneužitím je MsP oprávnená v 
rámci príslušných právnych predpisov využíva� ústredne zabezpe�ujúce signalizáciu a iné 
zabezpe�ovacie a technické systémy ur�ené 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, vyhotovova� zvukové, 
obrazové a iné záznamy z miest verejne prístupných, prípadne tiež zvukové, obrazové alebo 
iné záznamy o priebehu zákroku alebo úkonu. 
(4) Ak sú k vyhotovovaniu záznamov pod�a odseku 2 zriadené stále automatické systémy, je 
obecná polícia povinná informácie o zriadení týchto systémov vhodným spôsobom uverejni�. 
 (5) Podrobnosti o používaní motorových vozidiel, kamerového monitorovacieho systému, 
prípadne používaní �alších technických prostriedkov a materiálneho vybavenia ur�ujú 
samostatné smernice schválené primátorom Mesta Nová Dubnica. 

ŠIESTA �AS� 
ZBRA� A DONUCOVACIE PROSTRIEDKY 

 
�l. 8 

 
(1) Príslušníci MsP nosia pri svojej �innosti krátku gu�ovú zbra�, ktorej držite�om je pod�a 
osobitných predpisov Mesto Nová Dubnica. 
(2) Povinnosti súvisiace so skladovaním, vydávaním, nakladaním a manipuláciou so zbra�ami 
a strelivom stanovuje osobitný zákon.                                                                                      
(3) Podmienky použitia zbrane, druhy donucovacích prostriedkov, podmienky ich použitia a 
povinnosti príslušníkov MsP s tým súvisiace vymedzuje Zákon o obecnej polícii. 

SIEDMA �AS� 
PREUKAZOVANIE PRÍSLUŠNOSTI K MSP A OZNA�ENIE MOTOROVÝCH 

VOZIDIEL 
 

�l. 9 
 
(1) Príslušník MsP preukazuje svoju príslušnos� k MsP rovnošatou s vidite�ne umiestneným 
identifika�ným �íslom, ktoré je sú�as�ou odznaku príslušníka MsP, preukazom príslušníka 
MsP, ako aj ústnym vyhlásením "mestská polícia". 
(2) Pri plnení niektorých úloh MsP môže príslušník MsP na základe príkazu ná�elníka MsP, 
prípadne jeho zástupcu používa� civilný odev. V takomto prípade svoju príslušnos� k MsP 
preukazuje preukazom príslušníka MsP, odznakom príslušníka MsP s identifika�ným �íslom a 
ústnym vyhlásením "mestská polícia". 
 



(3) Len ústnym vyhlásením preukazuje príslušník MsP svoju príslušnos� k MsP iba vo 
výnimo�ných prípadoch, ke� okolnosti zákroku neumož�ujú túto príslušnos� preukáza� 
rovnošatou alebo preukazom príslušníka MsP. 
(4) Príslušník MsP je povinný pred zákrokom preukáza� svoju príslušnos� k MsP. Nemusí tak 
urobi� v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumož�ujú. 

�l. 10 
Rovnošata príslušníka MsP 

 
(1) Rovnošata príslušníkov obecných a mestských polícií je jednotná na celom území 
Slovenskej republiky. Jej sú�asti, farebné vyhotovenie a identifika�né znaky sú ur�ené 
Zákonom o obecnej polícii a nadväzujúcimi právnymi normami. Vyobrazenie kruhového 
znaku MsP umiestneného na �avom rukáve bundy, pláš�a, saka a košele, tvorí prílohu �. 1 
tohto VZN. 
 (2) Príslušník MsP nosí rovnošatu iba pri plnení úloh MsP pod�a Zákona o obecnej polícii 
alebo na základe rozhodnutia primátora Mesta Nová Dubnica. 
 

(4) Okrem výstrojných sú�iastok uvedených v odseku 1 môže príslušník MsP používa� aj 
tieto �alšie výstrojné sú�iastky: 
   a) pracovnú rovnošatu - kombinézu, 
  b) zimnú �iapku, sveter, šál a rukavice, 
  c) pláš� do daž�a, 
  d) reflexnú vestu pre zastavovanie vozidiel za zníženej vidite�nosti, 
  e) nepriestrelnú vestu. 
(5) Pracovnú rovnošatu - kombinézu je možné používa� iba po�as výkonu no�nej služby 
alebo na základe príkazu ná�elníka MsP alebo jeho zástupcu a to najmä v prípadoch 
zabezpe�ovania akcií, pri ktorých môže dôjs� k hromadnému narúšaniu verejného poriadku, 
pri vykonávaní služobnej prípravy, preventívno - propaga�ných akciách a pod. Pracovná 
rovnošata alebo kombinéza je tmavomodrej farby s nápisom "MESTSKÁ POLÍCIA" na jej 
chrbtovej �asti, s ve�kos�ou písmen najmenej 40 mm a s nápisom "MESTSKÁ POLÍCIA" na 
hrudnej �asti nad �avým vreckom s ve�kos�ou písmen najmenej 15 mm. Farba písmen je žltá. 
Sú�as�ou pracovnej rovnošaty sú vysoké topánky (kanady) �iernej farby, opasok s púzdrom 
na zbra� a ostatnými výstrojnými sú�iastkami �iernej farby a šiltová �iapka tmavomodrej 
farby s nápisom "MESTSKÁ POLÍCIA" na �elnej �asti s ve�kos�ou písmen najmenej 10 mm. 
Farba písmen je žltá.  
(6) Zimná �iapka, sveter a šál sú tmavomodrej farby, rukavice sú �iernej farby.                     
(7) Reflexná vesta sa používa pre zastavovanie vozidiel za zníženej vidite�nosti. Je žlto - 
zelenej reflexnej farby s nápisom "MESTSKÁ POLÍCIA" na chrbtovej �asti s ve�kos�ou 
písmen najmenej 40 mm a hrudnej �asti s ve�kos�ou písmen najmenej 15 mm. Farba písmen 
je �ierna. 
(8) Nepriestrelná vesta sa používa najmä v prípadoch zabezpe�ovania akcií, pri ktorých môže 
dôjs� k hromadnému narúšaniu verejného poriadku, obmedzení osobnej slobody páchate�ovi 
trestného �inu, ktorý je ozbrojený a v iných životu nebezpe�ných situáciách. Vesta je �iernej 
farby.                                                                                                                                          
(9) �alšie podrobnosti o používaní výstrojných a výzbrojných sú�iastok ur�uje smernica o 
používaní výstrojných a výzbrojných sú�iastok, ktorú schva�uje primátor Mesta Nová 
Dubnica. 
(10) V prechodnom období do 31.12.2007 je možné používa� aj rovnošatu, pracovnú 
rovnošatu a ich sú�asti, pod�a doterajšieho prevedenia. 



�l. 11 
Identifika�ný odznak príslušníka MsP 

 
(1) Identifika�ný odznak príslušníka MsP je vyhotovený z kovu a je oválneho tvaru. Priemer 
oválu v širšej �asti je 70 mm, v užšej 50 mm. V strede oválu je umiestnený erb Mesta Nová 
Dubnica, nad ním vo vrchnej �asti je nápis "MESTSKÁ POLÍCIA" a pod ním v spodnej �asti 
je identifika�né �íslo príslušníka MsP. Ve�kos� písmen a �íslic je najmenej 3 mm. 
(2) Vyobrazenie identifika�ného odznaku príslušníka MsP tvorí prílohu �. 2 tohto všeobecne 
záväzného nariadenia. 

�l. 12 
Preukaz príslušníka MsP 

 
(1) Preukaz príslušníka MsP je obd�žnikového tvaru s rozmermi 9,8 x 6,7 cm. Predná strana 
preukazu obsahuje v hornej �asti nápis "Mesto Nová Dubnica - služobný preukaz" pod ním 
v�avo je umiestnená fotografia príslušníka MsP a identifika�né �íslo, vpravo nápis 
"MESTSKÁ POLÍCIA Nová Dubnica“ a znak Mestskej polície Nová Dubnica. Zadná �as� 
preukazu obsahuje pou�enie o oprávneniach príslušníka MsP, meno, priezvisko a funkciu 
príslušníka MsP a podpis primátora Mesta Nová Dubnica. 
(2) Vyobrazenie preukazu príslušníka MsP tvorí prílohu �. 3 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. 

�l. 13 
Ozna�enie motorových vozidiel MsP 

 
(1) Na plnenie úloh MsP pod�a Zákona o obecnej polícii a tohto všeobecne záväzného 
nariadenia možno používa� motorové vozidlá iba v bielom farebnom vyhotovení s nápisom 
"MESTSKÁ POLÍCIA" tvoreným ve�kými tla�enými písmenami �iernej farby umiestneným 
na obidvoch bo�ných stranách vozidla, na prednej �asti vozidla a na zadnej �asti vozidla. 
Ve�kos� písmen tvoriacich nápis na obidvoch bo�ných stranách vozidla a na prednej �asti 
vozidla je najmenej 100 mm. Ve�kos� písmen tvoriacich nápis na zadnej �asti vozidla je 
najmenej 50 mm. Na obidvoch predných dverách vozidla je pod nápisom pod�a prvej vety 
umiestnený nápis "NOVÁ DUBNICA" tvorený ve�kými tla�enými písmenami �iernej farby s 
ve�kos�ou najmenej 40 mm a erb NOVÁ DUBNICA. Na prednej �asti vozidla je pod 
nápisom pod�a prvej vety umiestnený erb Mesta NOVÁ DUBNICA.  
(2) Ustanovenie o ozna�ení vozidiel pod�a odseku 1 sa nevz�ahuje na služobné motorové 
vozidlá, o ktorých rozhodne primátor Mesta Nová Dubnica.                                                   
(3) V prechodnom období do 31.12.2007 je možné používa� aj modré motorové vozidlo s 
ozna�ením príslušnosti k MsP, ktoré bolo Mestskou políciou mesta Nová Dubnica používané 
doteraz. 

�l. 14 
 
(1) Iným fyzickým alebo právnickým osobám je používanie výstrojných sú�astí MsP, 
odznaku príslušníka MsP, preukazu príslušníka MsP a ozna�ení vozidiel MsP zakázané.  
(2) Takisto je zakázané iným fyzickým a právnickým osobám používa� výstrojné sú�asti, 
odznaky, preukazy a ozna�enie motorových vozidiel, obsahujúce identifika�né znaky, ktoré 
by mohli svojou podobnos�ou spôsobi� zámenu s identifika�nými znakmi MsP. 
(3) Stratu, odcudzenie, zni�enie alebo poškodenie výstrojných sú�astí MsP, odznaku 
príslušníka MsP, preukazu príslušníka MsP príslušník MsP bezodkladne ohlási ná�elníkovi 
MsP. 



ÔSMA �AS� 
ZÁVERE�NÉ USTANOVENIA 

 
�l. 15 

Zrušovacie ustanovenie 
 
(1) D�om nadobudnutia ú�innosti tohto nariadenia stráca platnos� a ú�innos� Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica �. 6/1995 „Štatút MsP Nová Dubnica“ zo d�a 15. 6. 
1995 

�l. 16 
Ú�innos� 

 
(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupite�stvo v Novej Dubnici d�a 30. 6. 2005. 
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� 15. d�om odo d�a zverejnenia na 
úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Šušaník v.r. 
primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


