
 
Dôvodová správa k predkladanému materiálu. 
 
 
 

            V zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade    
s ustanoveniami zákona SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,  
Vám predkladám na prerokovanie a schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta 
Sereď č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 Štatút mestskej 
polície Mesta Sereď“.  
          

Pôvodné znenie štatútu bolo schválené mestským zastupiteľstvom v roku 2002 vo 
forme všeobecne záväzného nariadenia pod č.1/2002 Od prijatia bolo toto VZN novelizované 
jeden krát poriadkom odmeňovania príslušníkov mestskej polície a zamestnancov mesta, 
ktorých pracoviskom je Mestská poláícia Sereď schváleného dňa 19.9.2006.  
 
            Vzhľadom na skutočnosť, že NR SR  s účinnosťou od 1.4.2004 zákon č 333/2003 
o obecnej polícii a s účinnosťou od 01.01.2004  Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme, ktoré svojou pôsobnosťou zasahujú do činnosti mestskej polície bolo nutné 
do platného Štatútu MsP – VZN č.1/2002 zakomponovať príslušné ustanovenia zákonov. 
Keďže zosúladenie predmetného VZN s uvedenými zákonmi sa dotýkalo väčšiny článkov, 
rozhodli sme sa spracovať novelizáciu Štatútu MsP, aby bolo v súlade s platnou legislatívou. 

 
 Pri tvorbe materiálu sme tento spracovali s výhľadom na dlhšie obdobie 

a bezpečnostnú situáciu ktorú si súčastná doba vyžaduje. Hlavný cieľ spracovania 
predloženého návrhu spočíval vo vyhotovení základného pracovno-právneho a organizačného 
predpisu vzťahujúceho sa na prácu mestskej polície a pomocou tohto predpisu v maximálnej 
možnej miere zabezpečenie efektívneho a  profesionálneho fungovania  MsP v súlade 
s platnou legislatívou. 
 

Návrh Štatútu  bol prerokovaný a odsúhlasený  príslušnou zamestnaneckou radou . 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 Štatút mestskej polície mesta Sereď 
bol predložený na pripomienkovanie  Legislatívno-právnej  komisii pri  MsZ. 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 bol vyvesený na úradnej tabuli mesta 
Sereď a zverejnený spôsobom obvyklým, v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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