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VZN o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Sereď 

___________________________________________________________________________ 

Mesto  Sereď podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky  a podľa § 6  ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov  

a  v súlade  s § 22 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii   v znení neskorších 

predpisov, (ďalej len zákon) vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenia č. 11/2013                

o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Sereď“. 

§ 1 

Účel a rozsah úpravy 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vykonaním niektorých ustanovení zákona 

určiť ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré môže používať príslušník Mestskej polície Sereď.  

§ 2 

Zoznam ďalších výstrojných súčiastok 

Príslušník Mestskej polície Sereď je oprávnený používať okrem rovnošaty príslušníka 

Mestskej polície Sereď, ktorú tvoria výstrojné súčiastky uvedené v § 22 ods. 2 zákone aj tieto 

ďalšie výstrojné súčiastky:                               

a) polokošeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s označením príslušnosti mestskej 

polície 
1)

  

b) pulóver tmavomodrý, 

c) čiapka letná – šiltovka tmavomodrej farby s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA 

SEREĎ“, 

d) čiapka zimná pletená tmavomodrej farby bez označenia, 

e) ponožky (tenké, hrubé)  čiernej farby, 

f) rukavice zimné čiernej  farby, 

g) termoprádlo zložené zo spodkov a nátelníka, 

h) výcvikový komplet tmavomodrej farby zložený z nohavíc a bundy s označením 

príslušnosti mestskej polície, 
1)

 

i)  reflexná vesta fluorescenčnej žltej farby s reflexnými prvkami s nápisom „MESTSKÁ 

POLÍCIA“, 

j) rukavice pracovné kožené, 

k) rukavice cyklistické, 

l) cyklistická prilba modrej farby, 

m) cyklistické nohavice, 

n) tenisky určené pre cyklohliadku sivej farby, 

o) pláštenka do dažďa tmavomodrej farby s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“, 

p) puzdro na putá čiernej farby, 

q) puzdro na náhradný zásobník čiernej farby, 

r) puzdro na tonfu (obušok) čiernej farby, 



s) puzdro na náboje, 

t) taktická vesta čiernej farby s nápisom „ MESTSKÁ POLÍCIA“, 

u) bezpečnostná vesta s balistickou vložkou. 

 

§ 3 

Záverečné a zrušujúce ustanovenia 

1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od  jeho vyhlásenia. 

2) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2002 Štatút Mestskej polície      

Mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného  nariadenia č. 8/2012. 

                                            

Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                    primátor mesta   

                                                                                                  

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa 11.6.2013 uznesením č. 127/2013. 

Deň vyhlásenia : 12. 6. 2013 

Deň zvesenia :  27.06.2013  

 

 
1) § 22 ods. 4, ods. 5 zákona č.564/1991 Zb. v znení  neskorších  predpisov 

 


