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Kód uznesenia: 1.2. 
16.2. 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. novembra 2013. 
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Dôvodová správa 
 

Dňa 29. 5. 2013 bol hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len 
„hlavné mesto“) doručený protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, č. Kd 156/13 
zo dňa 20. 5. 2013 (ďalej len „protest prokurátora“) proti všeobecne záväznému nariadeniu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 18. 12. 1991 v znení všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1995 zo dňa 26. 10. 1995, všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1996 
zo dňa 27. 6. 1996 a  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2008 zo dňa 30. 10. 2008. 

Protest prokurátora bol prerokovaný Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) na zasadnutí dňa 
26. 6. 2013. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 1142/2013, ktorým vyhovelo protestu 
prokurátora. Zároveň bol primátor hlavného mesta požiadaný, aby predložil na najbližšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2013, návrh nového 
všeobecne záväzného nariadenia o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktoré bude v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

Na základe uvedeného sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 
všeobecne záväzného nariadenia, ktorý rešpektuje základné požiadavky a právny názor 
krajskej prokuratúry, a to: 

zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) ktorý určuje, že obec (mesto) môže všeobecne 
záväzným nariadením 

1. podľa § 2 ods. 2 zákona o obecnej polícii - zriadiť a zrušiť obecnú (mestskú) políciu, 

2. podľa § 22 ods. 3 zákona o obecnej polícii - určiť aj ďalšie výstrojné súčiastky 
v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej 
(mestskej) polícii, ktoré môže príslušník obecnej (mestskej) polície používať okrem 
výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona o obecnej polícii. 

Na úpravu ďalších skutočností a právnych otázok obce nie sú splnomocnené. Obec nie 
je oprávnená tieto úlohy vo všeobecne záväznom nariadení meniť, modifikovať alebo niektoré 
z týchto úloh vypustiť. Pokiaľ zákon upravuje určitú oblasť právnych vzťahov, je nadbytočné, 
aby rovnaké právne vzťahy „nanovo“ upravovali aj všeobecne záväzné nariadenia.  

Tak isto § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vylučuje, aby základné úlohy obecnej (mestskej) polície boli 
určené vo všeobecne záväznom nariadení obce, keďže ich určuje zákon. Podľa § 19 
citovaného zákona zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon, 
v poznámke pod čiarou je ako príklad citovaný zákon o obecnej polícii.  

Úlohy určené v § 3 ods. 1 zákona o obecnej polícii plní obecná (mestská) polícia 
priamo zo zákona. 
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Hlavné  mesto môže všeobecne záväzným nariadením 

1. podľa § 2 ods. 2 zákona o obecnej polícii - zriadiť a zrušiť mestskú políciu, 

2. podľa § 22 ods. 3 zákona o obecnej polícii - určiť ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré 
môže používať príslušník mestskej polície. 

Z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie 
bude upravovať len tie skutočnosti, na úpravu ktorých je hlavné mesto splnomocnené 
zákonom o obecnej polícii 

- doplnenie § 1 o nové odseky 2 a 3, ktoré upravujú postavenie mestskej polície 
a plnenie úloh mestskou políciou, 

- ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré príslušníci mestskej polície používajú, 

- vypustenie § 2 až § 23, § 25 až § 29 všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/1991. 

V návrhu všeobecne záväzného nariadenia nie sú upravené úlohy mestskej polície, 
keďže ich  plní mestská polícia priamo zo zákona (§ 3 ods. 1 zákona o obecnej polícii).  

Podľa § 3 ods. 2 zákona o obecnej polícii, obec môže vymedziť obecnej polícii 
aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. Zákonodarca však neuvádza, akým 
spôsobom, ani to, že by to malo byť všeobecne záväzným nariadením. Uvedená pôsobnosť 
nie je zákonom vyhradená mestskému zastupiteľstvu, preto rozhoduje o nej primátor hlavného 
mesta a nie je potrebná osobitná úprava vo všeobecne záväznom nariadení. 

Zákon o obecnej polícii neobsahuje osobitnú úpravu pre hlavné mesto 
a nesplnomocňuje ju upraviť vzťah mestskej polície k mestským častiam hlavného mesta.  
Z uvedeného dôvodu je potrebné vychádzať z ustanovenia § 2 ods. 2 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého mestská časť je územným samosprávnym a správnym 
celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť 
vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom 
a štatútom Bratislavy; v tomto rozsahu má postavenie obce. V týchto prípadoch mestská 
polícia vykonáva pôsobnosti vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii aj vo vzťahu 
k mestským častiam. Úprava ďalších úloh vo vzťahu mestskej polície k mestským častiam by 
sa mala riešiť formou dohody medzi hlavným mestom, zastúpeným primátorom hlavného 
mesta a mestskými časťami, zastúpenými starostami mestských častí.  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta 
a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta v dňoch od 3. 9. 2013 do 13. 9. 2013, 
pripomienky neboli doručené.  

Mestská rada na rokovaní dňa 12. 9. 2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu návrh 
všeobecne záväzného nariadenia schváliť. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol 
prerokovaný v komisii pre ochranu verejného poriadku, stanovisko komisie je priložené. 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ../2013 
z .... septembra 2013, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení neskorších predpisov 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 6 
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 22 
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo: 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1995, 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1996 
a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2008 
sa mení takto: 
 
1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú: 

„(2) Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských 
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta, z uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a z rozhodnutí primátora hlavného 
mesta. 

(3) Mestská polícia plní úlohy podľa osobitných predpisov.1)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov.“. 

 
2. § 2 až § 23 sa vypúšťajú. 

 
3. § 24 vrátane nadpisu znie: 

„§ 24 
Výstrojné súčiastky 

Príslušníci mestskej polície používajú okrem výstrojných súčiastok podľa 
osobitného predpisu2) aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktorými sú 
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a) jazdecké nohavice, 

b) kožené chrániče nôh jazdca (čeps), 

c) jazdecké čižmy, 

d) jazdecký plášť, 

e) jazdecká čiapka, 

f) pracovný odev (nohavice a bunda), 

g) taktická vesta, 

h) pletená čiapka, 

i) čiapka so šiltom, 

j) tričko s krátkymi rukávmi, 

k) rolák s dlhými rukávmi, 

l) polokošeľa s krátkymi rukávmi, 

m) pracovná blúza, 

n) pracovné nohavice montérkového strihu, 

o) jarná bunda, 

p) zimná bunda, 

q) cyklistické krátke nohavice, 

r) vysoké tenisky, 

s) cyklistické rukavice, 

t) cyklistická prilba.“. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 

„2) § 22 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov.“. 
 

4. § 25 až § 29 sa vypúšťajú. 
 
 

Čl. II 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2013. 
 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie  hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 3/1991 o  Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších predpisov 

kód uzn.: 1.2 
16.2 

 

Uznesenie č. 948/2013 
     zo dňa 12. 09. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. novembra 2013. 
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