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NÁVRH NA UZNESENIE




Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje:   
Všeobecne záväzné nariadenie o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov






































Dôvodová správa k návrhu VZN o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej  polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov a noviel


      § 22, ods. 1 zákona o obecnej polícii ustanovuje rovnošatu príslušníkov obecných a mestských polícií, ktorá je jednotná na celom území Slovenskej republiky.
     Súčasti rovnošaty sú podrobne rozpísané v § 22, ods. 2 zákona o obecnej polícii. Tieto súčasti rovnošaty však zodpovedajú iba tzv. „vychádzkovej rovnošate“, ktorú je možné používať v letnom, resp.  čiastočne v jarnom a jesennom čase, nie však v  zimnom období.  Taktiež nie sú riešené súčasti pracovnej rovnošaty používanej pri výcvikoch príslušníkoch MP, resp. pri zabezpečovaní verejného poriadku na športových podujatiach. Zákon neuvažuje ani s ďalšími výstrojnými súčasťami bežne používanými obecnými a mestskými políciami SR.
     Predmetné ustanovenia v podstate zjednocujú farebné vyhotovenie príslušníkov obecných a mestských polícií SR, keďže doposiaľ rovnošaty jednotlivých OP a MP 
nemali jednotný farebný základ.
     Vzhľadom na hore uvedené, umožňuje § 22, ods. 3 zákona o obecnej polícii i používanie iných výstrojných súčiastok, ako uvedených v § 22, ods. 2 predmetného zákona a to v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením k príslušnosti k obecnej polícii. Tieto súčasti určuje obec všeobecne záväzným nariadením.
     Na základe týchto skutočností predkladá Mestská polícia Žilina návrh na VZN o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty, uvedených v § 22, ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
     Podotýkame, že  súčiastky rovnošaty uvedené v návrhu VZN sú používané príslušníkmi Mestskej polície Žilina od jej vzniku, i keď boli používané v inom farebnom vyhotovení.
     Po vykonanom farebnom zladení jednotlivých súčiastok rovnošaty s dikciou zákona
bude Mestská polícia Žilina používať iba rovnošatu stanovenú v § 2, § 22 zákona o obecnej polícii a ďalšie súčiastky rovnošaty určené predmetným VZN a to s účinnosťou od 1.1.2008 tak, ako to určuje § 29 zákona o obecnej polícii.


V Žiline, 29.11.2007




Vypracoval a predkladá  : Mgr. Stanislav  K ľ u č k a 
                                               náčelník MP Žilina








