
 
 
 
Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa čl. 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 22, ods. 3 zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej 
polícii vydáva toto všeobecne záväzné  
 
                                         
                                                       NARIADENIE 
 
o používaní  iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem  
súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších dodatkov 
číslo 19/2007 
 
 
                                                             Článok 1 
                                                             
                                                     Úvodné ustanovenia 
 
Toto VZN upravuje používanie iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície 
Žilina, okrem výstrojných súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii 
 
 
                                                              Článok 2 
 
1. § 22, ods. 2 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov (ďalej len 
zákon) určuje, ktoré súčasti tvoria rovnošatu príslušníka obecnej polície, ktorá je stanovená 
ako jednotná na celom území SR 
 
2. Podľa ustanovení § 22, ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb.  môžu obecné polície používať aj iné 
výstrojné súčiastky, ako sú  uvedené v § 22, ods. 2 zákona, ktoré určí obec všeobecne 
záväzným nariadením mesta. Tieto výstrojné súčiastky musia byť v rovnakom farebnom 
vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii. 
 
 
                                                               Článok 3 
 
Výstrojné súčiastky príslušníkov MP Žilina, okrem rovnošaty ustanovenej v § 22, ods. 2 
zákona tvorí : 
 
1. POKRÝVKA HLAVY 
a) Pokrývka hlavy žien - klobúčik tmavomodrý, označený po celom obvode pásom  
      s čierno-bielymi štvorcami, s dĺžkou strán 15 mm, umiestnenými v 3 radoch tak, aby sa  
      čierno-biele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom, na čelnej strane je umiestnený  
 
 
  



 
 
     odznak MP Žilina 
 b) Pokrývka hlavy žien aj mužov  – čiapka – šiltovka plátenná, tmavomodrej farby, na  
      čelnej strane umiestený nápis „Mestská polícia“ 
 c) Pokrývka hlavy žien aj mužov – čiapka zimná – úpletová, tmavomodrej farby 
 
 
  2. ZIMNÉ SÚČASTI UNIFORMY 
  a) Vetrovka zimná – nepremokavý materiál, tmavomodrej farby s náramenníkmi  
         rovnakej farby  
  b) Nohavice zimné – zateplené tmavomodrej farby 
  c) Pulóver úpletový – rolák, tmavomodrej farby 
  d) Pulóver úpletový- hrubší, v okrúhlym výstrihom okolo krku – tmavomodrej farby 
  e) Úpletové rukavice – prstové, tmavomodrej farby 
  f)  Zimná vysoká obuv zateplená – čiernej farby 
  g)  Podkolienky vlnené – tmavomodrej farby 
 
 
  3. SLUŽOBNÝ ODEV - PRACOVNÝ 
  a) Pracovný odev –„maskáče“ tmavomodrej farby – nohavice + blúza. Blúza  
     s bledomodrým  nápisom Mestská polícia na chrbte a ľavej strane hrude     
  b) Bavlnené tričko –tmavomodré, s nápisom Mestská polícia na chrbte a ľavej strane 
     hrude 
  c) Ponožky bavlnené – tmavomodrá farba 
  d) Pracovná obuv „kanady“ čiernej farby – nezateplené 
 
 
   4.  OSTATNÉ SÚČASTI VÝSTROJE 
   a)  Výstrojný opasok široký – čiernej farby s uchytením na tonfu, púzdrami na :  
         zbraň, kaser, putá, zásobník, vysielačku a doklady  
   b)  Pláštenka do dažďa – tmavomodrej farby s nápisom Mestská polícia na chrbte a ľavej   
         strane hrude 
   c)  Reflexná vesta – zelenej farby s nápisom Mestská polícia na chrbte a ľavej strane hrude 

 
 

   5. VÝSTROJ CYKLOHLIADOK 
   a) Polokošeľa bavlnená, krátky rukáv – bledomodrej farby, s nápisom Mestská polícia  
          na chrbte a ľavej strane hrude 
    b) Cyklistické nohavice – čiernej farby – krátke, dlhé 
    c)  Športová obuv čiernej farby 
    d) Prilba na bicykel 

 
 
 

    6. VÝSTROJ PORIADKOVÝCH ZLOŽIEK 
    a) Ochranná prilba 
    b) Protiúderový komplet 
 
 



 
 
    7. NEPRIESTRELNÁ A TAKTICKÁ VESTA s nápisom Mestská polícia na chrbte  
     a na ľavej strane hrude 
 
    8.VÝLOŽKY S HODNOSTNÝM OZNAČENÍM PRÍSLUŠNÍKA MP  
 
 
 
                                                            Článok 4 
    Schválené Mestským zastupiteľstvom dňa : 10.12.2007 
    Toto VN bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta Žilina 
    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2008 

 
 
 

 
 
                   
 


