Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 435 na svojom XVI. zasadnutí dňa
30.07.2020 v súlade s § 22 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 217
Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície
mesta Košice
§1
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice určuje ďalšie výstrojné súčiastky pre
príslušníkov Mestskej polície mesta Košice (ďalej len „MsP“).
§2
Určenie ďalších výstrojných súčiastok
Okrem základných výstrojných súčiastok určených v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže príslušník MsP
používať aj tieto ďalšie výstrojné súčiastky:
1. slávnostná rovnošata náčelníka a zástupcu náčelníka MsP, ktorá pozostáva zo
saka, bielej košele s dlhým alebo krátkym rukávom, kravaty a nohavíc s opaskom,
ktoré sú označené podľa zákona,
2. pokrývka hlavy - brigadírka, šiltovka, zimná pletená čiapka, baranica, baretka, u
žien klobúk, ktoré okrem baranice sú tmavomodrej farby,
3. pulóver alebo mikina tmavomodrej farby,
4. šál tmavomodrej farby a rukavice do výkonu služby, biele rukavice pre slávnostné
príležitosti,
5. tričko tmavomodré s krátkym rukávom,
6. polokošeľa bledomodrá s tmavomodrým golierom,
7. bunda letná, prechodná a zimná tmavomodrej farby,
8. topánky, zimné topánky, poltopánky a taktická obuv čiernej farby,
9. ponožky tmavej farby (čiernej, tmavomodrej a tmavosivej),
10. nohavice letné, zimné a taktické tmavomodrej farby,
11. plášť do dažďa,
12. pracovné tričko, pracovné nohavice a pracovná obuv,
13. puzdra na preukaz, krátku guľovú zbraň (pištoľ), putá, obušok (tonfa),
teleskopický obušok, rádiostanicu, VASR (vreckový aerosolový rozprašovač) a
zásobníky,

14. kravatová spona,
15. taška na doklady a písomnosti (A6),
16. pracovná kombinéza pre odťahovú službu alebo referentské vozidlo,
17. náramenníky,
18. baterka,
19. ochranné prostriedky (jednorázové gumené rukavice),
20. preukaz príslušníka MsP,
21. odznak príslušníka MsP,
22. taktická vesta,
23. nepriestrelná vesta tmavého farebného vyhotovenia,
24. reflexná vesta žltá,
25. ochranná a balistická prilba,
26. chránič sluchu a zraku,
27. protiúderový komplet, pozostávajúci z nasledujúcich súčiastok:
- chránič hrudného koša a chrbta so znakom MsP,
- chrániče ramien, nadlaktia a predlaktia,
- chrániče kolien, holennej kosti a členka,
- ochranné rukavice,
28. cyklistická rovnošata, pozostávajúca z nasledujúcich súčiastok:
- cyklistické tričko, polokošeľa,
- krátke a dlhé nohavice,
- cyklistická prechodná bunda,
- cyklistické okuliare, cyklistická obuv, cyklistické rukavice, ponožky,
- cyklistická prilba.
§3
Spoločné ustanovenie
Ďalšie podrobnosti o prideľovaní a používaní výstrojných súčiastok určí interná smernica,
ktorú schvaľuje náčelník MsP.
§4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. septembra 2020.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
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