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NÁVRH
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa ustanovenia § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písmena g/ zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 2 odst. 2
zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. .........../2014
o zriadení mestskej polície Bardejov
Článok I
1.

Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov na teritóriu mesta Bardejov a jeho priľahlých časti zriaďuje Mesto
Bardejov poriadkový útvar – Mestskú políciu Bardejov (MsP Bardejov).

Článok II
Ďalšie výstrojné súčiastky príslušníka MsP Bardejov
1.

Okrem rovnošaty príslušníka mestskej polície, ktorú tvoria výstrojné súčiastky uvedené v § 22
odst. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov je
príslušník MsP Bardejov v súlade s § 22 odst. 3 tohto zákona oprávnený používať aj tieto
ďalšie výstrojné súčiastky v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením
príslušnosti k mestskej polícií:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

čiapka so šiltom,
pletená čiapka,
tričko s krátkymi rukávmi,
rolák s dlhými rukávmi,
pletená vesta,
pletený sveter s dlhými rukávmi,
polokošeľa s krátkymi rukávmi,
zásahový komplet,
zásahová taktická vesta,
nepremokavý plášť,
reflexná bunda žltej farby,
reflexná vesta žltej farby,
zimné rukavice čiernej farby,
balistická (nepriestrelná) vesta.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na:
- porade primátora dňa 31. 1. 2014
- v Komisii verejného poriadku MsZ Bardejov dňa ....................
- na zasadnutí Mestskej rady Bardejov dňa ..............................
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol predložený na pripomienkovanie všetkým
oddeleniam MsÚ Bardejov dňa 31. 1. 2014. Na vypracovanie pripomienok bola určená lehota
do 14. 2. 2014.
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na
webovej stránke mesta Bardejov dňa 31. 1. 2014 a zvesený 21. 2. 2014.
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo MsZ Bardejov dňa
................... uznesením číslo .......................
5. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Bardejov číslo ........../2014 o zriadení Mestskej polície
Bardejov bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Bardejov dňa ............................ a zvesené
dňa ........................
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .............................................
7. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Bardejov č. 14/1994 o zriadení Mestskej polície.

V Bardejove dňa ...........................
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Dôvodová správa
Uznesením zo zasadnutia XXII. MsZ v Bardejove č. 4/2014 – M zo dňa 23.1.2014 bolo na základe
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Bardejove č. Pd/13-7 zo dňa 19.12.2013 zrušené VZN
mesta Bardejov č. 14/1994 o zriadení Mestskej polície.
Okresná prokuratúra návrh na zrušenie predmetného VZN č. 14/1994 okrem iného zdôvodňuje
nesúladom VZN so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, ktoré od roku 1994 boli viackrát legislatívne zmenené
a tieto zmeny neboli do predmetného VZN č. 14/1994 zapracované.
V návrhu predkladaného VZN v čl. II sú uvedené výstrojné súčiastky rovnošaty príslušníka MsP,
ktoré nie sú vymenované v § 22 odst. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb o obecnej polícií a v praxi MsP
Bardejov sa používajú. Ich používanie podlieha schváleniu všeobecne záväzným nariadením.

Mgr. Milan Hoško
náčelník MsP Bardejov

