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Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľký Meder
č. 171
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 144
O MESTSKEJ POLÍCII VEĽKÝ MEDER

Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Meder podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 a § 22 ods. 3
zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
1. Článok 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Meder č. 144 vrátane
nadpisu znie:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Zriaďuje sa Mestská polícia mesta Veľký Meder (ďalej len „mestská polícia“)
2. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v meste Veľký Meder (ďalej len „mesto") a plnení
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení Mestského
zastupiteľstva mesta a z rozhodnutí primátora mesta.
3. Mestská polícia plní úlohy podľa osobitných predpisov1)“
2. Články 2 až 12 sa vypúšťajú
3. Článok 13 vrátane nadpisu znie:
„Článok 13
Rovnošata pracovníkov mestskej polície
Príslušníci mestskej polície používajú okrem výstrojných súčiastok podľa osobitného
predpisu2) aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktorými sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
1)
2)

pracovná odev ( nohavice a bunda ),
taktická vesta,
pletená čiapka,
čiapka so šiltom,
tričko s krátkymi rukávmi,
rolák s dlhými rukávmi,
polokošeľa s krátkymi rukávmi,
pracovná blúza,
pracovné nohavice montérkového strihu,
jarná bunda,

Napríklad, zákon Slovenskej národnej rady d. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
§ 22 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb.

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

zimná bunda,
cyklistické krátke nohavice,
vysoké tenisky,
cyklistické rukavice,
cyklistická prilba,
rukavice čiernej farby,
pulóver tmavomodrej farby s výstrihom do tvaru V,
vesta tmavomodrej farby s výstrihom do tvaru V,
reflexná vesta,
šál modrej farby,
ponožky čiernej alebo tmavomodrej farby.“

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo
Veľkom Mederi dňa 24.08.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia na
úradnej tabuli mesta.
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