
Ev. č. 4/2021         

Mesto  Rožňava  podľa  §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“) vydáva toto

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä  Z N É    N A R I A D E N I E

o Mestskej polícii Rožňava

 Čl. 1
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je bližšie špecifikovať postavenie Mestskej polície Rožňava, 
zosúladiť právny rámec jej fungovania s existujúcim právnym stavom, určiť jej organizáciu a 
materiálno-technické zabezpečenie. 

Čl. 2
Postavenie Mestskej polície Rožňava

1. Na zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste, 
plnenia  ďalších  úloh  vyplývajúcich  zo  zákonov,  všeobecne  záväzných  nariadení 
mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Rožňava, 
mestské zastupiteľstvo zriadilo dňa 19. decembra 1990 uznesením č.1/1990 Mestskú 
políciu Rožňava (ďalej len „mestská polícia“ alebo „MsP“) ako svoj poriadkový útvar. 
Mestská polícia plní úlohy podľa osobitných predpisov 1.

2. Mestská  polícia  je  poriadkový  útvar  pôsobiaci  pri  zabezpečovaní  mestských  vecí 
verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí  
primátora mesta.

3. MsP zriaďuje a zrušuje Mestské zastupiteľstvo Rožňava všeobecne záväzným nariadením.

Čl. 3
Organizácia mestskej polície

1. Mestskú  políciu  tvoria  príslušníci  mestskej  polície,  ktorí  sú  zamestnancami  mesta 
a ktorých  počty  schvaľuje  mestské  zastupiteľstvo.  Pri  plnení  úloh  majú  príslušníci 
mestskej polície postavenie verejného činiteľa.

2. Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, 
ktorá má úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie,  je telesne,  duševne 
a odborne spôsobilá  na plnenie úloh mestskej  polície  a splní  ďalšie  kritériá  určené 
výberovým konaním. S uchádzačom, ktorý splní požadované nároky, uzatvorí  mesto 
pracovnú zmluvu na dobu určitú – 12 mesiacov. Pred uplynutím 12 mesiacov predloží 
náčelník  mestskej  polície  primátorovi  mesta,  na  základe  pracovných  výsledkov 
a výsledkov skúšky z odbornej spôsobilosti príslušníka, návrh na zmenu pracovného 

1 napr. Zákon č. SNR 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov



pomeru  na  dobu  neurčitú,  alebo  na  ukončenie  pracovného  pomeru.  V prípade 
hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti a opravnej skúšky z odbornej spôsobilosti 
stupňom „nevyhovel“,  je  príslušník mestskej  polície  povinný uhradiť mestu všetky 
náklady  spojené  s jeho  výcvikom,  vystrojením,  školením a odbornou  prípravou  za 
účelom dosiahnutia odbornej spôsobilosti.

3. Podmienky  uvedené  v bode  2  musia  príslušníci  MsP  spĺňať  po  celý  čas  trvania 
pracovného  pomeru  a  ich  bezúhonnosť,  spoľahlivosť,  telesná,  duševná  a  odborná 
spôsobilosť môžu byť kedykoľvek overené.

4. Činnosť  mestskej  polície  riadi  náčelník  mestskej  polície,  ktorý  má  vo  vzťahu 
k príslušníkom  mestskej  polície  postavenie  vedúceho  zamestnanca.  Náčelník  je 
oprávnený samostatne konať a vystupovať v mene mestskej polície a tiež podpisovať 
všetky písomnosti týkajúce sa mestskej polície.

5. Vnútorná  organizačná  štruktúra  MsP  je  určená  v Štatúte  mesta  Rožňava, rozsah 
plnenia  úloh  a ďalšie  pracovnoprávne  náležitosti  fungovania  MsP  sú  podrobne 
upravené v Organizačnom poriadku Mestskej polície Rožňava.

Čl. 4
Materiálno-technické zabezpečenie

1. Príslušníci MsP nosia pri svojej činnosti krátku guľovú zbraň, ktorej držiteľom je mesto  
Rožňava. Povinnosti súvisiace so skladovaním, vydávaním, nakladaním a manipuláciou 
so  zbraňami  a  strelivom  stanovuje  osobitný  zákon2 a bližšie  upravuje  samostatná 
smernica, ktorú schvaľuje primátor Mesta Rožňava. 

2. Mestská polícia pri svojej činnosti používa nasledovné technické prostriedky:
- motorové vozidlá,
- bicykle,
- donucovacie prostriedky,
- kamerový monitorovací systém,
- vysielačky,
- videokamery, autokamery a telové kamery,
- fotoaparáty,
- videokamery,
- mobilné telefóny,
- platobný terminál,
- merače množstva alkoholu v dychu,
- prostriedky na odchyt túlavých zvierat,
- zastavovacie terče,
- ďalšie  technické  prostriedky,  nevyhnutné  na  dokumentovanie 

priestupkov, správnych  deliktov,   inej  protiprávnej  činnosti  a na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia príslušníkov mestskej polície 
pri svojej činnosti.

3. Príslušníci MsP nosia pri svojej činnosti rovnošatu podľa zákona3. Okrem rovnošaty môžu 
príslušníci  mestskej  polície  pri  svojej  činnosti  používať  aj  ďalšie  výstrojné  súčiastky  
uvedené  v prílohe  č.  1,  ktoré  sú  v rovnakom  farebnom  vyhotovení  a  s primeraným 
označením príslušnosti k mestskej polícii.  

2 Zákon NR SR č. 190/2003 Z .z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov
3 § 22 Zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov



Čl. 5
Platnosť a účinnosť

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 62/2021 zo dňa 
01.07.2021. 

              

                Michal Domik
    primátor mesta

Príloha č.1:  Zoznam ďalších výstrojných súčiastok, ktoré môžu príslušníci Mestskej polície 
Rožňava používať pri svojej činnosti.



Príloha č. 1 k     VZN o     MsP Rožňava  

   
          

Zoznam ďalších výstrojných súčiastok, ktoré môžu príslušníci Mestskej polície Rožňava 
používať pri svojej činnosti

        
- pokrývka hlavy tmavomodrej farby s odznakom mestskej polície na čelnej strane, 
- bunda tmavomodrej farby,
- reflexná vesta,
- reflexná bunda,
- pršiplášť tmavomodrej alebo reflexnej farby,
- polokošeľa s krátkym rukávom svetlomodrej farby,
- tričko čierne ( len pri výcviku a ukážkach),
- pletená vesta tmavomodrej farby,
- pletený pulóver tmavomodrej farby,
- mikina tmavomodrej farby,
- rukavice čiernej farby
- cyklistická bunda modrej farby, 
- cyklistické tričko svetlomodrej farby,
- cyklistická prilba reflexnej farby,
- cyklistické nohavice,
- cyklistické rukavice,
- cyklistická obuv,
- puzdra na doplnky čiernej farby (putá, doklady, vysielačka, ...),
- puzdro na obušok alebo tonfu,
- puzdro na slzotvorný prostriedok.

Z dôvodu  zabezpečenia  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci, povinnosti 
vyplývajúcej  z ďalších  zákonov4 a zlepšeniu  identifikácie  príslušníkov mestskej  polície  za 
zníženej viditeľnosti môžu byť uvedené výstrojné súčiastky vhodne doplnené šachovnicou a 
reflexnými prvkami, nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ a funkčným označením.

4 napr. Zákon NR SR č.8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení    
   neskorších predpisov


