
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry  č.1/2000 
o zriadení Mestskej polície v Nitre 

(v znení dodatkov č.1,2,3 a 4) 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle §6 a §11 ods.4 pís.g zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom SNR 
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní 
tohto Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre zo dňa 
9.3.2000, v znení dodatku č.1 zo dňa 17.3.2005, dodatku č.2 zo dňa 26.10.2006, dodatku č.3 
zo dňa 17.6.2010 a dodatku č.4 zo dňa 9.5.2013. 
 

§1 
Úvodné ustanovenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre zriaďuje Mestskú políciu v Nitre (ďalej len MsP) ako 

svoj poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, 
ochrany životného prostredia na území mesta a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných nariadení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. 
 

§2 
 

Činnosť MsP riadi jej náčelník, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje jeho zástupca. 
 

§3 
 

1.Príslušník MsP nosí pri pracovnej činnosti zbraň.  
2. Rovnošatu príslušníka tvoria okrem výstrojných súčiastok uvedených v zákone o obecnej 
polícii aj púzdra na zásobník, putá, slzný sprej, obušok a púzdro na doklady, ako aj úchytky 
na prenosnú rádiovú stanicu a svietidlo. 
3. Príslušník podľa vykonávanej činnosti môže okrem rovnošaty určenej zákonom o obecnej 
polícii použiť aj cyklovýstroj, výstroj psovoda, pracovnú a slávnostnú výstroj. 
Cyklovýstroj tvorí: 
- cyklo prilba, 
- cyklo okuliare, 
- cyklo polokošeľa,  
- cyklo bunda, 
- cyklo nohavice dlhé, 
- cyklo nohavice krátke, 
- cyklo obuv. 
 
Výstroj psovoda tvorí: 
- nohavice psovoda, 
- bunda psovoda,  
- tričko psovoda.  
 
Pracovnú výstroj tvorí: 
- tričko, polokošeľa, 
- pracovné nohavice, 
- pracovná bunda, 



- pracovná čiapka (šiltovka) bez pása po obvode s čierno - bielymi štvorcami. 
 
K slávnostnej rovnošate sa nosí biela košeľa s dlhým rukávom. 
 
4. Doplnkom rovnošaty príslušníka sú zimné, letné a ochranné výstrojné súčiastky: 
  - nepriestreľná vesta, 
  - reflexná vesta,  
  - odev do dažďa, 
  - pulóver,  
  - šál, 
  - pokrývka hlavy – pletená, bez pása po obvode s čierno - bielymi štvorcami  
  - rukavice, 
  - ponožky čiernej farby, 
  - podkolienky, 
  - náramenník s hodnostným značením. 
 
 

§4 
Záverečné ustanovenie 

 
      Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.9/1992 o štatúte Mestskej 
polície v Nitre v znení neskorších zmien. 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre dňa 9.3.2000 a nadobúda účinnosť 15 – tym dňom po vyvesení na tabuli oznamov 
Mestského úradu v Nitre t.j. 27.3.2000. 
 

Na vydaní dodatku č. 1 k VZN č.1/2000 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
17.3.2005 a tento dodatok nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j.15.4.2005. 

 
Na vydaní dodatku č. 2 k VZN č.1/2000 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 

26.10.2006 a tento dodatok nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j.29.11.2006. 

 
  Na vydaní dodatku č. 3 k VZN č.1/2000 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 

17.6.2010 a tento dodatok nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j.8.7.2010. 

 
  Na vydaní dodatku č. 4 k VZN č.1/2000 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 

9.5.2013 a tento dodatok nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j.31.5.2013. 
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