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ÚPLNÉ ZNENIE PO PRIJATÍ DODATKOV  Č. 1, 2  ÚČINNÉ OD 13. 10. 2011 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mesta Trebišov č. 8/1992 zo dňa 9. 4. 1992 

o zriadení Mestskej polície Trebišov 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  na základe par. 2 odst. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii s použitím par. 11 odst. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie mesta Trebišov 

toto VšZN o zriadení mestskej polície: 

 

Článok 1 

 

     Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 

plnenia iných úloh mesta, ktoré pre mesta vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných 

právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, 

uznesení mestského zastupiteľstva a tiež pokynov a rozhodnutí primátora mesta, sa zriaďuje 

Mestská polícia Trebišov. 

 

Článok 2 

 

     Podrobnejšiu úpravu organizácie Mestskej polície  Trebišov, jej úloh, postavenia, 

povinností náčelníka mestskej polície a jej príslušníkov, vzťahy polície k orgánom mesta a jej 

spoluprácu s inými orgánmi upraví Organizačný poriadok Mestskej polície  Trebišov. 

 

 

Článok 3 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

dňa 9.4.1992. 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 

v Trebišove, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.5.1992. 

4. Dodatok č. 1 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 28.9.2011 

uznesením č. 131/2011. 

5. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 13.10.2011. 



6. Dodatok č. 2 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 25.6.2014 

uznesením č. 67/2014. 

7. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 10.7.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Poľacký v. r.                                                                Pavol Soták v. r., pov. ved.  
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