
Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky na 
základe ustanovenia § 2 ods. 2 zákona 
SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov a v súlade s Čl. II ods. 5 
Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 
a jeho orgánov 

v y d á v a            

Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  2/2007  

 o mestskej polícii 
- úplné znenie 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Dňom 28. 1. 1992 bola zriadená Mestská 
polícia v Malackách. Mestská polícia je 
poriadkový útvar zriadený podľa § 10 ods. 2 
zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a 
§ 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon o OP). 

(2) Územná pôsobnosť mestskej polície je 
vymedzená územím mesta. Mimo územia mesta 
je pôsobnosť mestskej polície daná len v 
osobitných prípadoch podľa rozhodnutia 
primátora, prípadne podľa dohody so 
susediacimi obcami (v prípadoch spolupráce, 
dokončenie akcie započatej na území mesta, 
vyhľadávanie a pod.). 

(3) Pokiaľ sa v texte nariadenia vyskytuje pojem 
"mesto", rozumie sa tým mesto Malacky.  

§ 2 
Organizácia mestskej polície 

     Organizáciu mestskej polície určuje zákon 
o OP a v jeho medziach ju upravuje 
Organizačný poriadok mestskej polície. 
Celkový počet zamestnancov mestskej polície 
vrátane poriadkového útvaru stanoví mestské 
zastupiteľstvo. 

§ 3 
Úlohy mestskej polície 

(1) Úlohy mestskej polície sú stanovené 
zákonom o OP. Za týmto účelom vykonáva 

mestská polícia sústavný dozor najmä 
obchôdzkovou službou na verejných 
priestranstvách a verejne prístupných miestach. 
Mestská polícia vykonáva na zmluvnom 
základe špecifickú činnosť ochrany 
vyčlenených objektov na území mesta s 
využitím pultu centrálnej ochrany. Skutočnosti 
týkajúce sa pripojenia objektov sú predmetom 
utajenia. Podmienky pripojenia na pult, postupy 
a kompetencie sú uvedené v prílohe č. 2 tohto 
nariadenia. 

(2) Popri plnení úloh stanovených zákonom 
ukladá mestskej polícii konkrétne úlohy 
mestské zastupiteľstvo a primátor, ak tak 
ustanovujú osobitné zákony. Ďalšie úlohy môžu 
byť dohodnuté s inými orgánmi mesta v rámci 
ich pôsobnosti. 

§ 4 
Riadenie a zastupovanie 

(1) Činnosť mestskej polície riadi náčelník. 
Náčelníka na návrh primátora vymenúva a 
odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

(2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti 
zastupuje ním poverený príslušník, spravidla 
vedúci oddelenia.  

§ 5 
Povinnosti zamestnancov 

     Povinnosti zamestnancov ustanovujú 
všeobecne záväzné právne predpisy. Ďalšie 
povinnosti ustanoví Pracovný poriadok Mesta 
Malacky, resp. Pracovný poriadok mestskej 
polície. 

§ 6 
Oprávnenia príslušníkov 

    Oprávnenia príslušníkov ustanovuje zákon o 
OP, prípadne ďalšie všeobecne záväzné  právne 
predpisy. 

§ 7 
Podmienky nosenia a použitia zbrane 

  Príslušníci mestskej polície nosia pri 
pracovnej činnosti zbraň. Náčelník môže v 
prípade potreby nariadiť výkon služby bez 
služobnej zbrane. Bližšie podmienky nosenia a 
použitia zbrane ustanovuje zákon. 



§ 8 
Preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii 

  Príslušníci preukazujú svoju príslušnosť 
k mestskej polícii rovnošatou s viditeľne 
umiestneným identifikačným znakom, 
preukazom príslušníka mestskej polície, ako aj 
ústnym vyhlásením "mestská polícia". 
Podrobnosti preukazovania príslušnosti a 
označenia ustanovuje zákon o OP. 

§ 9 
Rovnošata  

(1) Príslušníci mestskej polície používajú pri 
výkone služby rovnošatu, ktorej popis je v 
prílohe č.1 tohto nariadenia. 

(2) Ak by mohol byť cieľ výkonu služby - 
vzhľadom na povahu úlohy - výkonom v 
rovnošate ohrozený alebo zmarený, môže 
náčelník nariadiť službu v civilnom odeve. 
Náčelník v takomto prípade osobitným 
pokynom určí ostatné podmienky (vybavenie 
zbraňou, súčiastky výstroja a ich nosenie a 
pod.). 

§ 10 
Poriadkový útvar 

(1) Popri činnosti príslušníkov mestskej polície 
pôsobia v meste zamestnanci poriadkového 
útvaru - poriadkoví zamestnanci. Celkový počet 
zamestnancov poriadkového útvaru a 
príslušníkov mestskej polície - v súčte 
neprevyšuje počet stanovený mestským 
zastupiteľstvom. Interné predpisy vydané v 
súvislosti s činnosťou mestskej polície sa 
vzťahujú i na zamestnancov poriadkového 
útvaru, pokiaľ nie je v týchto predpisoch 
ustanovené inak. 

(2) Činnosť poriadkových zamestnancov je 
vykonávaná spolu s príslušníkmi mestskej 
polície. K poriadkovému útvaru sú zaradení 
uchádzači o miesto príslušníka mestskej polície. 
Doba zaradenia k poriadkovému útvaru je 
limitovaná nadobudnutím odbornej spôsobilosti 
v zmysle zákona o OP. Po nadobudnutí 
odbornej spôsobilosti sa zmení pracovné 
zaradenie - z poriadkového zamestnanca na 

príslušníka mestskej polície (výnimku 
ustanovuje zákon o OP). 

(3) Činnosť poriadkového útvaru riadi náčelník 
mestskej polície. Poriadkoví zamestnanci 
zabezpečujú spolu s príslušníkmi mestskej 
polície verejný poriadok v meste a zabezpečujú 
plnenie úloh mestskej polície. Za týmto účelom 
sú oprávnení riešiť v blokovom konaní tie 
priestupky, ktoré je oprávnené v zmysle 
platných právnych predpisov riešiť obec – 
s prihliadnutím na úlohy mestskej polície. 

(4) Poriadkoví zamestnanci nosia pri svojej 
činnosti rovnošatu mestskej polície - bez 
označenia "mestská polícia". 

§ 11 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo 
schválené mestským zastupiteľstvom v 
Malackách dňa 1. 3. 2007 a nadobúda účinnosť 
01.04. 2007. 

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
všeobecne záväzného nariadenia sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2000 v 
znení neskorších dodatkov. 

 

V Malackách, dňa   01. 03. 2007 
 
 
 
 
     ............................................  

RNDr. Jozef Ondrejka 
    primátor mesta



Príloha č.1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.   /2007 

o mestskej polícii 

 

ROVNOŠATA PRÍSLUŠNÍKOV 
MESTSKEJ POLÍCIE 

  

Rovnošatu príslušníkov mestskej polície tvorí: 

- pokrývka hlavy so šiltom 
- čiapka zimná - pletená, tmavomodrej farby 
- šál - tmavomodrej farby 
- sveter - tmavomodrej farby 
- rukavice - čierne, kožené 
- bunda zimná 
- bunda prechodná 
- košeľa s dlhým rukávom 
- košeľa s krátkym rukávom 
- viazanka + kovová spona 
- nohavice alebo sukňa 
- topánky - letné, resp. vysoké zimné 
- opasok 
- puzdro na zbraň, resp. na iný druh výstroje - 
čiernej farby 

  

Zásady ustrojenosti: 

Varianty ustrojenia určí vždy náčelník alebo 
veliteľ zmeny, pričom dbá, aby hliadka bola 
ustrojená jednotne. Vychádza pritom z 
poveternostných podmienok a charakteru 
služby.  
 

 

 



Príloha č.2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.   /2007 

o mestskej polícii 

 

Podmienky pripojenia na pult 
 centrálnej ochrany, postupy a kompetencie 

 

Čl. I 
Úvodné ustanovenie 

   Zabezpečenie ochrany objektov 
prostredníctvom pultu centrálnej ochrany (ďalej 
len "PCO") podľa § 3 ods. 1 - nariadenia 
vykonáva Mestská polícia Malacky (ďalej len 
"MsP") nepretržite - 24 hodín denne. MsP je 
prevádzkovateľom i správcom PCO. 

Čl. II 
Vlastnícke vzťahy 

(1) PCO je majetkom Mesta Malacky 

(2) Vysielač, ktorým je zabezpečená poplachová 
prenosová cesta z chráneného objektu, je 
majetkom Mesta Malacky. 

(3) Poplachový systém objednávateľa 
nainštalovaný v chránenom objekte (ďalej len 
"PS") pri zmluvne chránených objektoch nie je 
majetkom Mesta Malacky. 

Čl. III 
Podmienky pripojenia 

(1) Na PCO môže byť pripojený PS na základe 
uzavretia zmluvy o zabezpečení ochrany 
objektu, a to: 

- typovej (univerzálnej), odporučenej príslušnou 
komisiou mestského zastupiteľstva (ďalej 
"MsZ"),  

- odporučenej (pre jeden prípad) príslušnou 
komisiou MsZ resp. mestskou radou. 

V prípade ohrozenia majetku môže byť objekt 
maximálne po dobu 15 dní pripojený bez 
uzavretia zmluvy. Uzatvárať zmluvu nie je 
potrebné pri ochrane priestorov a majetku 
užívaných orgánmi Mesta Malacky. 

Podmienky uzavretia zmluvy: 

- objednávateľ nemá voči Mestu Malacky 
žiadne nesplnené finančné ani iné pohľadávky, 
resp. dodržiava splátkový kalendár  

- predloženie situačného plánu objektu 
objednávateľom s vyznačením chránenej 
plochy (v m2) a určením počtu tiesňových 
hlásičov. 

(2) Pripojenie na PCO nie je nárokovateľné. 
Pripojené nebudú najmä tie objekty, kde nie je 
možné z hľadiska taktiky zákroku vykonať 
opatrenia smerujúce k pristihnutiu páchateľa. 
Taktiež nebudú pripojené objekty v tom 
prípade, ak z bezpečnostného posúdenia 
objektu vyplýva, že PS nie je vhodný k 
následnému pripojeniu na PCO z hľadiska 
kompatibility a požiadaviek na PS. 
Bezpečnostné posúdenie vykoná subjekt, ktorý 
má s Mestom Malacky uzavretú zmluvu o 
servise. 

Základné technické požiadavky kladené na PS: 

- spĺňanie požiadaviek príslušných právnych 
predpisov 

- indikácia stavu objektu PS (aktivovaný, 
neaktivovaný), periodický test riadiaceho a 
indikačného zariadenia, 

- na jednej poplachovej slučke pripojený len 
jeden druh detektorov alebo jeden tiesňový 
hlásič, 

- pri väčšom objekte rozdelenie detektorov na 
viac poplachových slučiek (možnosť bližšieho 
určenia miesta narušenia objektu). 

(3) Návrh zmluvy, vrátane príloh ku zmluve, 
predkladá náčelník. V prílohe zmluvy bude 
bližšie uvedená špecifikácia chráneného 
objektu (vrátane chránenej plochy a počtu 
tiesňových tlačidiel) a výška úhrad - v súlade s 
cenníkom úhrad, schváleným MsZ. Ak sa 
zmenia okolnosti, na ktoré sa prihliadalo pri 
kalkulácii výšky úhrad, vykoná sa zmena výšky 
úhrad - v súlade s cenníkom úhrad. 

(4) Ak užíva chránené priestory uvedené v 
prílohe zmluvy aj iný právny subjekt (oddelené 



priestory), ako ten s ktorým je uzavretá zmluva, 
zvyčajne sa na túto časť objektu uzatvára 
osobitná zmluva – za účelom zamedzenia 
sprostredkovania ochrany. 

Čl. IV 
Postup pred pripojením a pripojenie PS 

na PCO 

   Pred pripojením je potrebné vykonať 
bezpečnostné posúdenie objektu. Posúdenie i 
pripojenie vykonáva subjekt, s ktorým má 
Mesto Malacky uzavretý zmluvný vzťah. 

Čl. V 
Výkon ochrany objektov 

(1) Prijatie informácií z chránených objektov na 
PCO a ich spracovanie zabezpečuje MsP 
príslušníkmi zaradenými do stálej služby na 
pracovisku MsP (stredisko registrovania 
poplachov). 

(2) Výkon ochrany objektov zabezpečuje MsP 
službukonajúcimi hliadkami. 

(3) Po prijatí informácie o narušení chráneného 
objektu príslušníci zaradení do stálej služby 
resp. hliadky postupujú v zmysle pokynov 
náčelníka MsP. 

Čl. VI 
Servis a údržba 

(1) Servis a údržbu PCO (vrátane vysielačov) 
zabezpečuje Mesto Malacky prostredníctvom 
oprávneného subjektu na základe zmluvy o 
servise. 

(2) Mestský úrad Malacky (ďalej len "MsÚ") 
prednostne v rámci rozpočtu poskytne finančné 
prostriedky na obnovu, rekonštrukciu, servis a 
údržbu PCO. 

Čl. VII 
Vplyv inflácie na cenu úhrad 

   MsÚ môže vykonať zmenu výšky úhrad 
nákladov uvedených v prílohách zmlúv (podľa 
Čl. III, bod 3 - tejto prílohy) - v prípade inflácie 
- vždy k 01. 04. príslušného roku. Podkladom 

pre zvýšenie je ročná výška inflácie podľa 
Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
Zvýšenie úhrad bude v rovnakej percentuálnej 
výške ako percentuálny rast inflácie, 
zaokrúhlene na celé desaťkoruny. Zmenu výšky 
úhrad oznámi MsÚ objednávateľovi a MsP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


