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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 118/2013
o Mestskej polícii v Rimavskej Sobote.
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote podľa § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2,
ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov schvaľuje
toto všeobecne záväzné nariadenie
o Mestskej polícii v Rimavskej Sobote.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Na zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste, plnenia
ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského
zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta, mestské zastupiteľstvo zriadilo ako poriadkový
útvar Mestskú políciu v Rimavskej Sobote.
Článok 2
Organizácia mestskej polície
Základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, riadenie, povinnosti a oprávnenia príslušníkov
mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších predpisov a Organizačný poriadok Mestskej polície Rimavská
Sobota.
Článok 3
Všeobecné ustanovenia
1. Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov,
ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície.
2. Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta, pri plnení úloh majú postavenie
verejného činiteľa.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote dňa 22.10.2013
uznesením č. 105/2013 -MsZ .
2. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/1991 o zriadení mestskej
polície schválené mestským zastupiteľstvom 28. januára 1991 a Organizačný poriadok
mestskej polície, ktorý tvorí prílohu nariadenia.
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