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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I. schváliť
1. Všeobecné záväzné nariadenie č. __/2021 o určení ďalších výstrojných
súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej polície Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle koncepcie rozvoja Mestskej polície Žilina na obdobie rokov 2019 – 2022,
prechádza útvar nielen organizačnou zmenou, ale aj modernizáciou v oblasti
materiálno-technického zabezpečenia, ktorá spočíva v sledovaní bezpečnostných trendov aj
v oblasti výstroje, výzbroje a rovnošaty.
Kogentná právna norma, t. j. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov, určuje výstrojné súčiastky tvoriace rovnošatu príslušníka obecnej polície, ktorá je
jednotná na celom území Slovenskej republiky. Zákonodarca však umožňuje príslušníkom
obecných a mestských polícii využívať ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí obec všeobecne
záväzným nariadením, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením
príslušnosti k obecnej polícii, čo umožňuje spomenutú modernizáciu, sledujúc možnosť
využívania nových typov taktického, materiálno-technického zabezpečenia.
V súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných
súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, ktoré bolo zmenené Všeobecne záväzným
nariadením č. 4/2013, v súčasnosti neodzrkadľuje súčasné potreby útvaru, jeho obsah sa
minul účinku a výstrojné súčiastky v ňom uvedené sa nebudú využívať z dôvodu zastaranosti
a rozporu s koncepciou.
Z uvedeného dôvodu je potrebné zrušiť v súčasnosti platné VZN č. 19/2007 a vydať nové
všeobecne záväzné nariadenie tak, ako je uvedené v návrhu, ktorý určuje v súčasnosti
využívané a nakupované výstrojné súčiastky, sledujúc efektívne plnenie úloh útvaru Mestskej
polície Žilina v zmysle koncepcie rozvoja.
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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 predpisov a podľa § 22 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. __/2021
o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných
príslušníkmi Mestskej polície Žilina
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje používanie ďalších výstrojných súčiastok
príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem výstrojných súčiastok rovnošaty uvedených
v § 22 odseku 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o obecnej polícii“).
Článok 2
1. § 22 ods. 2 zákona o obecnej polícii určuje, ktoré výstrojné súčiastky tvoria rovnošatu
príslušníka obecnej polície, ktorá je jednotná na celom území Slovenskej republiky.
2. Podľa § 22 ods. 3 zákona o obecnej polícii môže príslušník obecnej polície používať,
okrem výstrojných súčiastok uvedených v odseku 2, aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré
určí obec všeobecne záväzným nariadením, v rovnakom farebnom vyhotovení
s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii.
3. Používanie rovnošaty príslušníkmi Mestskej polície Žilina, podmienky jej využívania pri
plnení pracovných úloh v nadväznosti na povinnosti príslušníka obecnej polície pri
preukazovaní príslušnosti k obecnej polícii v zmysle zákona o obecnej polícii, platného
Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina a platného Pracovného poriadku Mestskej
polície Žilina, upravuje vnútorný predpis zamestnávateľa.
4. Rovnošata predstavuje kombináciu odevných častí, signifikácií a taktických doplnkov,
ktorých nositeľ je na základe ich využívania identifikovateľný a preukazuje ňou
príslušnosť k mestskej polícii.
Článok 3
1. Mesto Žilina určuje ďalšie výstrojné súčiastky, v rovnakom farebnom vyhotovení,
s primeraným označením príslušnosti k mestskej polícii nasledovne:
a) Pokrývky hlavy: šiltovka, pletená čiapka, baretka, cyklistická helma.
b) Pulóver.
c) Tmavomodrá sezónna bunda s reflexnou ramennou časťou a chrbtovým nápisom
„MESTSKÁ POLÍCIA“.
d) Tmavomodrá zimná bunda s reflexnou ramennou časťou a chrbtovým nápisom
„MESTSKÁ POLÍCIA“.
e) Tmavomodrá polokošeľa s reflexnou ramennou časťou a chrbtovým nápisom
„MESTSKÁ POLÍCIA“.
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f) Ostatné a špeciálne prostriedky ochrany: protiúderový komplet, nepriestrelná vesta,
tvárový štít, reflexná vesta, plášť do dažďa, taktické rukavice a zimné rukavice.
g) Nosič plátov – taktická vesta s Molle systémom uchytenia, na ktorom je umiestnené:
puzdro na vysielačku, puzdro na putá, puzdro na zásobník, puzdro na slzotvorný
prostriedok, univerzálna taštička, chrbtový nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“,
identifikačný odznak, funkčné označenie a kydexové puzdro na zbraň.
h) Reprezentačná – slávnostná rovnošata.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
-

-

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok
príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22
ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 ktorým sa mení nariadenie č. 19/2007
o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem
súčiastok rovnošaty uvedených v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších dodatkov

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa _________.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta, t. j. _________ 2021.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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