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Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zosúladiť Všeobecne
záväzné nariadenie o zriadení Mestskej polície mesta Púchov (ďalej len „mestská
polícia“) s existujúcim právnym stavom, nálezom Ústavného súdu SR II.US 8/1997.
Mestská polícia bola všeobecne záväzným právnym nariadením Mesta Púchov
zriadená ku dňu 1.8.1993 uznesením MsZ č. 79/1993.
Čl. 2
Organizácia mestskej polície
Pôsobnosť, základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, riadenie a
zastupovanie, povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície, vzťahy a
spoluprácu s inými orgánmi upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
Čl. 3
Určenie ďalších výstrojných súčiastok
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú ďalšie výstrojné súčiastky
príslušníkov mestskej polície, ktoré môžu používať okrem výstrojných súčiastok
uvedených v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov.
Ďalšími výstrojnými súčiastkami v rovnakom farebnom vyhotovení s rovnošatou
príslušníka mestskej polície s primeraným označením príslušnosti k mestskej polícii
sú:
- pracovný odev (kapsáče),
- pokrývka hlavy k pracovnému odevu (šiltovka),
- taktická vesta s nápisom „mestská polícia“,
- tričko bavlnené s nápisom „mestská polícia“ – polokošeľa,
- sukňa služobná,
- nohavice zimné,
- pokrývka hlavy letná (šiltovka),
- pokrývka hlavy zimná (pletená),
- sveter modrý /vzor V/,
- pláštenka, alebo pončo,
- reflexná vesta s nápisom „ mestská polícia“,
- puzdro na obušok,
- puzdro na putá,
- puzdro na vysielačku,
- puzdro na zápisník a pokutové bloky.
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Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 03.02.2017 na úradnej tabuli Mesta Púchov
a zverejnený na internetovej stránke Mesta Púchov.

Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o Mestskej polícii Púchov
Mestské zastupiteľstvo Mesta Púchov na svojom zasadnutí konanom dňa
29.10.2003 uznesením č. 92/2003 schválilo uznesením ako Štatút Mestskej Polície
Púchov.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Púchov uznesením č. 82/2015 schválilo Doplnok
č.1 k Štatútu Mestskej polície Púchov.
Pretože tieto dva dokumenty sú v rozpore s platnou legislatívou, o čom hovorí
Nález Ústavného súdu SR pod číslom II.ÚS 8/1997 zo dňa 26. marca 1997, je potrebné
tento právny stav zmeniť a zosúladiť s uvedeným nálezom.
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