Mesto Spišské Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z. a zákona č.
333/2003 Z. z. vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o mestskej polícii v Spišskom Podhradí

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Spišské Podhradie zriaďuje Mestskú políciu / ďalej len „ MsP “ / ako svoj poriadkový
útvar na zabezpečovanie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia
v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení
mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
2. Územná pôsobnosť mestskej polície je vymedzená katastrálnym územím Spišské Podhradie
a katastrálnym územím Katúň (ďalej len „ územie mesta“). Mimo územia mesta je pôsobnosť
MsP daná len v osobitných prípadoch, vrátane pracovných a služobných ciest podľa rozhodnutia
primátora mesta, resp. jeho zástupcu.

Čl. 2
Organizácia mestskej polície

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície
určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
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1. Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa:
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej adrese dňa 14.11.2007
3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Spišské Podhradie
dňa
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie o mestskej polícii v Spišskom Podhradí zo 14. 12. 2004.
6. Súčasťou nariadenia je:
- Smernica pre výkon služby príslušníkov hliadky MsP
- Smernica – pokyny k činnosti so zbraňami a strelivom
- Smernica o používaní služobného motorového vozidla
- Smernica o určení životnosti odevných a výstrojných súčastí príslušníkov MsP

V Spišskom Podhradí dňa

Mgr. Jozef Bača
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Ladislav Janičko, prednosta MsÚ
Štefan Vojtáš, náčelník MsP
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