
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča 
č. 2/2010 zo dňa 25.2.2010 

o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Bytča 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Bytča  vydáva v zmysle  § 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 o obecnej polícií v znení neskorších  predpisov toto  
všeobecne  záväzné  nariadenie o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Bytča, okrem 
výstrojných súčiastok rovnošaty uvedených v § 22 ods. 2 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších 
predpisov.  
 

Článok 1 
Účel nariadenia 

  
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upravenie používania iných výstrojných súčiastok príslušníkmi 
Mestskej polície Bytča, okrem výstrojných súčiastok rovnošaty uvedených v § 22 ods. 2 zákona 564/1991 Zb. o obecnej 
polícií v znení neskorších predpisov. 
 

Článok 2 
Rovnošata príslušníkov Mestskej polície Bytča 

 
1. V zmysle § 22 ods. 1 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, rovnošata príslušníkov 

Mestskej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky. 
2. V zmysle § 22 ods. 2 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov  je určené, čo rovnošatu 

príslušníka Mestskej polície tvorí.  
3. V zmysle § 22 ods. 3 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, príslušník Mestskej 

polície môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií 
v znení neskorších predpisov aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí obec Všeobecne záväzným nariadením, 
v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k Mestskej polícií. 

 
Článok 3 

 
Výstrojné súčiastky príslušníka Mestskej polície Bytča, okrem rovnošaty ustanovenej v zmysle § 22 ods. 2 zákona  
564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov tvorí: 
1. Pokrývka hlavy: 

a) Čiapka  - šiltovka plátenná, tmavomodrej farby, na čelnej strane  s vyšitým bielym nápisom „Mestská polícia“.  
b) Čiapka zimná – úpletová, tmavomodrej farby, bez vyšitého nápisu, alebo na čelnej strane  s vyšitým bielym 

nápisom „Mestská polícia“. 
c) V období s vysokými dennými a nočnými teplotami pri nosení polokošele  s krátkym rukávom, tmavomodrej 

farby, košele s dlhým rukávom bledomodrej farby, alebo košele s krátkym rukávom bledomodrej farby 
príslušník Mestskej polície nemusí nosiť pokrývku hlavy ak tak ustanoví náčelník Mestskej polície. 

2. Zimné výstrojné súčiastky: 
a) Vetrovka zimná – nepremokavý materiál, tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby, na zadnej strane 

s bielym nápisom  „Mestská polícia“ a na prednej ľavej strane s úchytom na identifikačný odznak príslušníka 
Mestskej polície.  

b) Nohavice zimné – zateplené, tmavomodrej farby s bočnými vreckami na nohách, takzvané  „Kapsáče“. 
c) Pulóver úpletový – rolák, tmavomodrej farby. 
d) Pulóver úpletový – sveter, s okrúhlym výstrihom okolo krku, tmavomodrej farby. 
e) Šál, tmavomodrej farby. 
f) Úpletové rukavice – prstové, tmavomodrej farby.    
g) Kožené rukavice s manžetou - prstové, čiernej farby. 
h) Ponožky zimné, alebo termoponožky, bez uvedenia farebného vyhotovenia.  
i) Zimná vysoká obuv – zateplená, čiernej farby. 

3. Letné a prechodné výstrojné súčiastky: 
a) Bunda prechodná s odnímateľnou vložkou – nepremokavý materiál, tmavomodrej farby s náramenníkmi 

rovnakej farby, na zadnej strane s bielym nápisom  „Mestská polícia“, na prednej ľavej strane s úchytom na 
identifikačný odznak príslušníka Mestskej polície a na ľavom rukáve umiestneným znakom Mestskej polície 
v zmysle v § 22 ods. 4 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov. 



b) Nohavice letné alebo prechodné – tmavomodrej farby s bočnými vreckami na nohách, takzvané  „Kapsáče“. 
c) Polokošeľa  s krátkym rukávom, tmavomodrej farby, na zadnej strane s bielym nápisom  „Mestská polícia“, na 

prednej pravej strane taktiež s bielym nápisom „Mestská polícia“ a  na prednej ľavej strane  s vyšitým 
identifikačným odznakom Mestskej polície obsahujúci nápis „Mestská polícia“ názov obce, erb obce 
a identifikačné číslo príslušníka Mestskej polície, s veľkosťou písmen a číslic najmenej 3 mm a na ľavom 
rukáve umiestneným znakom Mestskej polície v zmysle v § 22 ods. 4 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií 
v znení neskorších predpisov.  

d) Tričko s krátkym rukávom, tmavomodrej farby bez nápisov „Mestská polícia“, ktoré sa nosí pod košeľou 
s krátkym rukávom alebo dlhým rukávom. 

e) Ponožky letné – tmavomodrej farby alebo čiernej farby. 
f) Topánky letné alebo prechodné – polovičné, čiernej farby. 

4. Služobný odev – pracovný: 
a) Bunda „Maskáčová“ - tmavomodrej farby, na zadnej strane s bielym nápisom  „Mestská polícia“, na prednej 

pravej strane taktiež s bielym nápisom „Mestská polícia“,  na prednej ľavej strane s úchytom na identifikačný 
odznak príslušníka Mestskej polície a na ľavom rukáve umiestneným znakom Mestskej polície v zmysle v § 22 
ods. 4 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov.  

b) Nohavice „Maskáčové“ - tmavomodrej farby s bočnými vreckami na nohách, takzvané  „Kapsáče“. 
c) Tričko s krátkym rukávom, tmavomodrej farby, na zadnej strane s bielym nápisom  „Mestská polícia“, na 

prednej pravej strane taktiež s bielym nápisom „Mestská polícia“. 
d) Ponožky letné – tmavomodrej farby alebo čiernej farby, alebo ponožky zimné, alebo termoponožky, bez 

uvedenia farebného vyhotovenia.  
e) Pracovná obuv „Kanady“ čiernej farby – nezateplené alebo v zimnom období zimná vysoká obuv zateplená. 
f) Čiapka  - šiltovka plátenná, tmavomodrej farby, na čelnej strane  s vyšitým bielym nápisom „Mestská polícia“.  
g) Čiapka zimná – úpletová, tmavomodrej farby, bez nápisu, alebo na čelnej strane  s vyšitým bielym nápisom 

„Mestská polícia“.   
5. Ostatné súčasti výstroja: 

a) Nátelník alebo termonátelník bez uvedenia farebného vyhotovenia.  
b) Spodky alebo termospodky  bez uvedenia farebného vyhotovenia.  
c) Pláštenka do dažďa – bunda tmavomodrej farby, na zadnej strane s bielym nápisom  „Mestská polícia“, na 

prednej pravej strane taktiež s bielym nápisom „Mestská polícia“ a nohavice tmavomodrej farby.   
d) Výstrojný opasok široký – kožený alebo nylónový, čiernej farby  s úchytom na obušok a púzdrami na: zbraň, 

slzotvorné prostriedky, putá, zásobník nábojov, svietidlo, rádiostanicu a doklady. 
e) Kukla – s otvorom na tvár, čiernej farby.  

6. Vesty: 
a) Nepriestrelná vesta, čiernej farby, na zadnej strane s bielym nápisom  „Mestská polícia“ a na prednej pravej 

strane taktiež s bielym nápisom „Mestská polícia“. 
b) Taktická vesta, čiernej farby, na zadnej strane s bielym nápisom  „Mestská polícia“, na prednej pravej strane 

taktiež s bielym nápisom „Mestská polícia“ a na prednej ľavej strane s úchytom na identifikačný odznak 
príslušníka Mestskej polície, s úchytom na obušok a púzdrami na: zbraň, slzotvorné prostriedky, putá, 
zásobník nábojov, svietidlo, rádiostanicu, doklady a mobilný telefón.  

c) Reflexná vesta – zelenej farby, na zadnej strane s čiernym nápisom  „Mestská polícia“, na prednej pravej 
strane taktiež s čiernym nápisom „Mestská polícia“ a na prednej ľavej strane s úchytom na identifikačný odznak 
príslušníka Mestskej polície.   

 
Článok 4 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 18.3.2010. 
 
 
 
 
 

Ing.  Peter  Korec 
primátor mesta 


