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Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

Číslo 2/2012 

zo dňa 23.2.2012 

   

o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície  

Spišská Belá   

 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej podľa § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„nariadenie“): 

  

§ 1 

Predmet nariadenia 

 

Účelom tohto nariadenia je určiť ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré môže príslušník Mestskej polície 

v Spišskej Belej (ďalej len „MsP“) používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 

zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  

 

§ 2 

Ďalšie výstrojné súčiastky príslušníka MsP  

 

(1) Okrem rovnošaty príslušníka mestskej polície, ktorú tvoria výstrojné súčiastky uvedené v § 22 ods. 

2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), je 

príslušník MsP oprávnený používať aj tieto ďalšie výstrojné súčiastky:  

 

a) vesta a sveter tmavomodrej farby. Na ľavej prednej strane horného okraja vrecka je umiestnený 

nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen najmenej 10 mm. 

 

b) polokošeľa  svetlomodrej farby. Na ľavom rukáve vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je 

umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb obce 

s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej 

polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je najmenej 5 

mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený 

nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej 

výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na ľavej strane polokošele v oblasti hrude je 

umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov 

a erb mesta a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície; veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 

mm. 

 

c) zásahový komplet tmavomodrej alebo čiernej farby. Je zložený z dvoch dielov: nohavíc a bundy. 

Na ľavom rukáve bundy vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej 

polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm 

vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis 



„MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom 

mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s 

veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 

mm a šírke 20 mm. Na ľavej strane bundy je 20 mm nad stredom horného okraja vrecka umiestnený 

identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov a erb mesta a 

identifikačné číslo príslušníka mestskej polície; veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm. Na pravej 

prednej strane horného okraja vrecka je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen 

najmenej 5 mm.  

V zimnom období sa k zásahovému kompletu používa zimná bunda tmavomodrej alebo čiernej farby, 

na ľavom rukáve bundy vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej 

polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm 

vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis 

„MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom 

mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s 

veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 

mm a šírke 20 mm. Na ľavej strane bundy je 20 mm nad stredom horného okraja vrecka umiestnený 

identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov a erb mesta a 

identifikačné číslo príslušníka mestskej polície, veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm. Na pravej 

prednej strane v oblasti hrude  je umiestnené identifikačné číslo príslušníka mestskej polície s 

veľkosťou číslic najmenej 20 mm. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ 

POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 30 mm. 

 

d) zásahová taktická vesta. Na pravej strane je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s 

veľkosťou písmen najmenej 10 mm a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície s veľkosťou 

číslis najmenej 20 mm. Na ľavej strane v oblasti hrude je umiestnený identifikačný odznak mestskej 

polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov obce, erb obce a identifikačné číslo 

príslušníka mestskej polície, veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm. Na zadnej (chrbtovej) časti je 

umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm.  

 

e) tričko tmavomodrej alebo čiernej farby s krátkym rukávom. Na pravej strane v oblasti hrude je 

umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm a na zadnej 

(chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 25 mm.  

 

f) cyklistická bunda s dlhým rukávom. Na ľavom rukáve bundy vo vzdialenosti 100 mm od švu 

rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je 

erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku 

mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je 

najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je 

umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare 

polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na pravej strane v oblasti hrude je 

umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm a identifikačné číslo 

príslušníka mestskej polície s veľkosťou číslic najmenej 10 mm. Na ľavej strane je vrecka umiestnený 

identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov a erb mesta a 

identifikačné číslo príslušníka mestskej polície, veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm. Na zadnej 

(chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 35 mm.  

 

g) nohavice cyklistické dlhé a krátke tmavomodrej alebo čiernej farby, cyklistická prilba a 

športová obuv čiernej prípadne tmavej farby.  Uvedené veci sú bez označenia.  

 

h) bunda fluorescenčne žlto-tmavomodrá.  Na ľavom rukáve bundy vo vzdialenosti 100 mm od švu 

rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je 

erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku 

mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je 

najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je 

umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare 

polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na pravej strane v oblasti hrude je 

umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, na ľavej prednej 

strane v oblasti hrude je umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis 



„MESTSKÁ POLÍCIA“, názov a erb mesta a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície, veľkosť 

písmen a číslic je najmenej 3 mm. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ 

POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 30 mm.  

 

i) vesta fluorescenčne žltá. Na ľavej prednej strane v oblasti hrude je umiestnený nápis „MESTSKÁ 

POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 8 mm, na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis 

„MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 30 mm.  

 

j) pláštenka do dažďa tmavomodrej farby s reflexnými prvkami. Na ľavom rukáve bundy vo 

vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom 

najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa 

heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ 

POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície 

vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou 

písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 

20 mm. Na pravej strane v oblasti hrude je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou 

písmen najmenej 10 mm. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s 

veľkosťou písmen najmenej 30 mm. 

 

k) letné, zimné a iné doplnky. Čiapka-šiltovka plátenná, tmavomodrej farby, čiapka pletená 

tmavomodrej farby, šál tmavomodrej farby, rukavice čiernej farby, termoprádlo, termoponožky, 

ponožky letné čiernej alebo tmavej farby, rolák tmavomodrej farby, šiltovka modrej a čiernej farby s 

odznakom nad šiltom, kukla – s otvorom na tvár, čiernej alebo modrej  farby. 

 

l) Nepriestrelná vesta, čiernej alebo tmavomodrej farby, na zadnej strane s bielym nápisom „Mestská 

polícia“ a na prednej pravej strane taktiež s bielym nápisom „Mestská polícia“. 

 

m) obuv - zásahové topánky (kanady) čiernej farby, čižmy čiernej farby a zimné topánky.  

 

§ 3 

Obmena výstrojných súčiastok príslušníkov MsP Spišská Belá  

(1) Výstrojné súčiastky sa obmieňajú podľa požiadaviek a potreby každého príslušníka MsP, pričom  

týmto nariadením sa určuje celkový ročný limit na obnovu výstrojných súčiastok v hodnote do 200,- 

EUR (slovom dvesto eur) na osobu.  

(2) Rozsah a druh výdavkov  na iné výstrojné súčiastky (v prípade zmeny zákona alebo rozšírenia 

pracovnej činnosti MsP) nad finančný rámec uvedený v odseku 1 určí primátor mesta na návrh 

náčelníka MsP. 

§ 4 

Záverečné ustanovenie 

(1) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 23.2.2012 ako 

uznesenie číslo 3/2012. 

(2) Na zmenu tohto prevádzkového poriadku (tohto nariadenia) je potrebný súhlas mestského 

zastupiteľstva v Spišskej Belej. 

(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

§ 5 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia. 

 

                                                                                                                

 

                                                                         ........................................................ 

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 
 



Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

dňa : 23.01.2012                               pečiatka                                               podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

dňa :24.2.2012                                        pečiatka                                                podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa : 09.03.2012                                   pečiatka                                             podpis: ........................................ 

                                      

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 

 

 

dňa :  10.03.2012                                 pečiatka                                              podpis: ...................................... 

 

 

 

 

 

 


