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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota
č. 146/2019 o ďalších výstrojných súčiastkách príslušníkov Mestskej polície
v Rimavskej Sobote.
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v súlade s § 6 ods.1 Zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 22 ods. 3
zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č.146/2019 o ďalších výstrojných
súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Rimavskej Sobote.

Čl. 1
Určenie ďalších výstrojných súčiastok
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú ďalšie výstrojné súčiastky príslušníkov
mestskej polície, ktoré môžu používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods.2
zákona č. 567/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov.
Ďalšími výstrojnými súčiastkami v rovnakom farebnom vyhotovení s rovnošatou príslušníka
mestskej polície s primeraným označením príslušnosti k mestskej polícii sú:

-

taktická vesta čierna s nápisom „mestská polícia“,
pracovný odev modrý (zásahový komplet - nohavice, bunda) vpredu a vzadu
s nápisom „mestská polícia“,
pokrývka hlavy k pracovnému odevu modrá (šiltovka),
pokrývka hlavy modrá (zimná čiapka),
bavlnené tričko modré s krátkym rukávom s nápisom „mestská polícia“,
pulóver modrý, na ľavom rukáve s nášivkou „mestská polícia“,
rukavice kožené,
rukavice taktické,
reflexná vesta žltá s nápisom „mestská polícia“,
puzdro na obušok,
puzdro na putá,
puzdro na slzotvorný prostriedok,
obušok služobný,
putá služobné,
slzotvorný prostriedok,
nepriestrelná vesta,
odznak identifikačný,
odznak služobný na čiapku,
slnečné okuliare,
cyklistické nohavice modré, krátke a dlhé,

-

cyklistické rukavice,
cyklistické tričko s krátkym a dlhým rukávom s nápisom „mestská polícia“
s reflexnými prvkami,
cyklistická prilba,
nepremokavý plášť modrej farby.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote č. 78/2019 – MsZ dňa 30.4.2019 2019 a nadobudlo účinnosť 15-tym
dňom od jeho vyhlásenia, t.j. 23.5.2019.
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primátor mesta

