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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa 13.11.2012 

Návrh zvesený z úradnej tabule v meste Trebišov dňa 28.11.2012 

VZN schválené dňa 28.11.2012 uznesením č. 144/2012 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa 3.12.2012 

VZN zvesené z úradnej tabule v meste Trebišov dňa 27.12.2012 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013 

 

 

 

120/2012 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o mestskej polícii 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 4 a § 22 ods. 3 

zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto VZN upravuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov 

Mestskej polície Trebišov (ďalej len "MsP") s prihliadnutím na rozsah jej úloh. Ďalej pre príslušníkov 

MsP určuje možnosť používania, okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona           

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (ďalej len "zákon o obecnej polícii"), aj ďalších výstrojných 

súčiastok v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k MsP. 

 

Článok 2 

Rozsah úloh 

 

MsP vykonáva úlohy v rozsahu základných úloh v súlade s § 3 zákona o obecnej polícii. 

 

Článok 3 

Organizácia 

 

3.1. MsP je organizovaná (usporiadaná) nasledovne:   

3.1.1. Vedenie. 

3.1.2. Hliadková služba. 

3.1.3. Operačné stredisko. 

3.1.3.1. Operačné miesto.          

3.1.3.2. Dispečing. 
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3.2. Vzťahové usporiadanie organizácie MsP je nasledujúce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 4 

Objem mzdových prostriedkov 

 

Objem mzdových prostriedkov pre MsP je každoročne určený a schválený mestským zastupiteľstvom 

(ďalej len "MsZ") v rozpočte mesta Trebišov na obdobie príslušného kalendárneho roka.  

 

Článok 5 

Rozsah technických prostriedkov 

 

5.1. Pre zabezpečenie vedenia MsP a plnenie jej všeobecných úloh sa určuje tento rozsah technických 

prostriedkov: 

5.1.1. Systémy osobných počítačov (ďalej len "PC systémy") . 

5.1.2. Záznamové a prenosné systémy dát. 

5.1.3. Podporné hardvérové a softvérové aplikácie. 

5.1.4. Sieťové systémy pripojenia v rámci Mestského úradu Trebišov (ďalej len "MsÚ") a MsP.  

5.1.5. Prepäťové ochrany. 

5.1.6. Telefóny. 

5.1.7. Prenosné svietidla a svietidla ako núdzový zdroj svetla.  

5.1.8. Nástenná lekárnička. 

5.1.9. Skartovací stroj. 

5.1.10. Elektronické a mechanické zabezpečenie miestnosti pred voľným vstupom nepovolaných 

osôb.  

 

5.2. Pre zabezpečenie hliadkovej služby sa určuje tento rozsah technických prostriedkov: 

5.2.1. Osobné cestné motorové vozidlá. 

5.2.2. Jednostopové vozidlá. 

5.2.3. Donucovacie prostriedky.  

5.2.3.1. Slzotvorné prostriedky. 

5.2.3.2. Obušky. 

5.2.3.3. Putá.  

5.2.3.4. Technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla. 

5.2.4. Prostriedky na zhotovovanie dôkazovej situácie. 

5.2.5. Optické prostriedky na pozorovanie. 

5.2.6. Zbrane a strelivo. 

5.2.7. Prenosné analyzátory dychu s príslušenstvom. 

5.2.8. Prostriedky na reguláciu cestnej premávky vo dne a za zníženej viditeľnosti. 

Vedenie 

Operačné stredisko 
 

Dispečing 

Operačné miesto 
 

Hliadková služba 
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5.2.9. Prostriedky zabraňovania a vymedzovania vstupu do vyhradených priestorov. 

5.2.10. Prenosné ručné svietidla. 

5.2.11. Prostriedky pre poskytovanie prvej pomoci pri hromadných úrazoch s doplnkami. 

5.2.12. Osobné ochranné pracovné prostriedky. 

5.2.13. Telefóny. 

5.2.14. GPS lokalizátory. 

5.2.15. Prostriedky pre zabezpečenie vozidla s právom prednostnej jazdy.  

 

5.3.  Pre zabezpečenie úloh operačného miesta sa určuje tento rozsah technických prostriedkov: 

5.3.1. PC systémy. 

5.3.2. Podporné hardvérové a softvérové aplikácie. 

5.3.3. Telefóny. 

5.3.4. Zabezpečenie telefónneho čísla 159 záznamníkom, odkazovačom a možnosťou 

presmerovania.  

5.3.5. Záložné zdroje. 

5.3.6. Prepäťové ochrany. 

5.3.7. Elektronické a mechanické zabezpečenie miestnosti pred voľným vstupom nepovolaných 

osôb. 

 

5.4. Pre zabezpečenie úloh dispečingu sa určuje tento rozsah technických prostriedkov:  

5.4.1. Kamerový systém monitorovania a zaznamenávania priestorov mesta Trebišov prístupných 

verejnosti výlučne na získavanie osobných údajov nevyhnutne potrebných pre účely 

verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti 

štátu, trestného konania a konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

5.4.2. Elektronické a mechanické zabezpečenie miestnosti pred voľným vstupom nepovolaných 

osôb. 

5.4.3. Zabezpečenie výstupov z Mestského kamerového systému vo forme digitálnej 

a hardvérovej kópie len pre účely ustanovené osobitným zákonom alebo na účely trestného 

a priestupkového konania v súvislosti s odhaľovaním kriminality. 

5.4.4. Prepäťové ochrany. 

5.4.5. Prostriedky na zabezpečenie nepretržitej prevádzky informačného systému v prípade 

výpadku elektrického prúdu.  

5.4.6. Elektronický strážca seniorov. 

5.4.6.1. Softvér. 

5.4.6.2. Dispečing ESS. 

 

Článok 6 

Ďalšie výstrojné súčiastky 

 

6.1. Pokrývky hlavy. 

6.1.1. Zimná pletená čiapka. 

6.1.2. Šiltovka. 

6.2. Polokošeľa. 

6.3. Tričko. 

6.3.1. S dlhým rukávom. 

6.3.2. S krátkym rukávom. 

6.4. Taktická vesta. 

6.5. Zásahový komplet. 

6.5.1. Zásahová bunda. 

6.5.2. Zásahové nohavice. 

6.6. Nepremokavý pršiplášť. 

6.7. Reflexná vesta. 



Strana  4 z 4 
 

6.8. Šál. 

6.9. Rukavice. 

6.10. Ponožky. 

6.10.1. Letné. 

6.10.2. Zimné. 

6.11. Ochranná prilba pre hliadku na jednostopové vozidlo.  

6.12. Puzdro. 

6.12.1. Na slzotvorný prostriedok. 

6.12.2. Na obušok. 

6.12.3. Na putá. 

6.12.4. Na reflexnú vestu. 

6.12.5. Na písomnosti. 

6.13. Termobielizeň  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 28.11.2012 uznesením         

č. 144/2012. 

 

7.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013. 

 

7.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 78/2007 o mestskej polícii. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Marián Kolesár, v. r. 

         primátor 

 


