Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany
o Mestskej polícii v Lipanoch
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch sa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a
v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Zriadenie Mestskej polície v Lipanoch
Mesto Lipany zriadilo mestskú políciu VZN dňa 23.1.1992.
Článok 2
Právna úprava Mestskej polície v Lipanoch
Činnosť Mestskej polície v Lipanoch sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi a Štatútom Mestskej polície v Lipanoch.
Článok 3
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. VZN bolo prerokované a schválené na 22. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa
16.5.2013.
2. Po schválení a zverejnení toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.6.2013.
3. Dňom účinnosti VZN mesta Lipany o Mestskej polícii v Lipanoch sa ruší VZN
mesta Lipany o Mestskej polícii v Lipanoch zo dňa 13.12.2011.
V Lipanoch 30.4.2013
Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

Dôvodová správa
Návrh VZN mesta Lipany o Mestskej polícii v Lipanoch predkladáme z nasledovných
dôvodov:
Pôvodné VZN o Mestskej polícii v Lipanoch, ktoré bolo prejednané a
schválené na IX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 13.12.2011,
uvádzalo v texte citácie zákonných ustanovení, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 a 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré
upravujú podmienky pre vydávanie všeobecne záväzných nariadení. Preto bolo
potrebné pôvodné VZN zrušiť a prijať nové, ktoré bude vymedzené v súlade so
zákonom č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov aj
zákonom č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
K článku 1 tohto VZN nazvanému Zriadenie Mestskej polície v Lipanoch
uvádzame nasledovné:
1. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
právomoc obce vymedzuje v § 2 ods. 2 nasledovne – Obecnú políciu zriaďuje
a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Tento zákon v § 2 ods. 4 uvádza,
že úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami,
mestská polícia.
2. Mestská polícia v Lipanoch sa zriadila na základe § 19 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesením Mestského zastupiteľstva v Lipanoch
číslo 6/1991 zo dňa 18. apríla 1991. Vtedy bol prijatý Štatút Mestskej polície
v Lipanoch. V roku 1992 bola Mestská polícia v Lipanoch upravená VZN zo dňa
23.1.1992. V roku 2003 bolo uznesením Mestského zastupiteľstva v Lipanoch prijaté
VZN o mestskej polícii, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Lipanoch zo dňa 26.6.2003 číslo 7/2003. Následne bolo VZN o Mestskej polícii
v Lipanoch prejednané a schválené na 27. zasadaní Mestského zastupiteľstva
v Lipanoch dňa 31.3.2005. Doteraz platné VZN o Mestskej polícii v Lipanoch bolo
prerokované a schválené na 9. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa
13.12.2011. Každé minulé VZN rušilo to predchádzajúce, keďže do svojich
ustanovení preberalo zákonné ustanovenia a reagovalo tak na zmenu zákonnej
úpravy v osobitnom zákone. Túto genézu v minulosti platných VZN, ktoré upravovali
činnosť Mestskej polície v Lipanoch sme uviedli, aby bolo zrejmé, že Mestská polícia
v Lipanoch bola už v minulosti zriadená v súlade s vtedy platnou zákonnou úpravou.
K článku 2 tohto VZN nazvanému Právna úprava Mestskej polície v Lipanoch
uvádzame nasledovné:
1. Podmienky pre vydávanie VZN sú upravené v § 6 ods. 1 a 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. VZN je normatívny
právny akt prijímaný orgánom obce. Mesto Lipany v texte neuviedlo konkrétne
právne normy, ktorý ustanovuje podrobnosti, aby tento príkladný výpočet sa nestal
v priebehu času neaktuálny a aj v súčasnosti by mohol byť nepresný a neúplný.
V tejto súvislosti je účelné pripomenúť znenie § 2 zákona č.1/1993 Z. z. o Zbierke
zákonov SR, podľa ktorého platí nevyvrátiteľná právna domnienka o znalosti
vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Článok 2 tohto VZN upravuje, že činnosť Mestskej polície sa riadi Štatútom
Mestskej polície v Lipanoch. Pojem štatút vymedzuje slovník cudzích slov ako
stanovy, pravidlá, predpisy na zriadenie a konanie nejakej inštitúcie.
Osobitným zákonom, ktorý upravuje komplexne túto oblasť je zákon č.564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Vypracovali: Ing. Peter Terifaj – náčelník Mestskej polície v Lipanoch
Mgr. Viktória Molnárová

