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VZN  Mesta  Kežmarok č. 24/2015 

o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov 

Mestskej polície v Kežmarku 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky,  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods.3 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších  predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení  (ďalej len „VZN“): 

 

Čl. 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Účelom tohto VZN je určiť ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré môže príslušník Mestskej polície 

v Kežmarku  (ďalej len „mestská polícia“) používať, okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 

ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. 2 

ĎALŠIE VÝSTROJNÉ SÚČIASTKY PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE  

 

Okrem  rovnošaty  príslušníka  mestskej polície, ktorú  tvoria výstrojné súčiastky uvedené v § 22 ods. 

2 zákona SNR c. 564/1991 Zb. o obecnej  polícii  v znení neskorších    predpisov (ďalej len „zákon o 

obecnej polícii“)  je  príslušník mestskej polície oprávnený používať aj tieto ďalšie výstrojné 

súčiastky: 

 

a)  Polokošeľa  modrej  farby  s krátkym  alebo s  dlhým rukávom,  na  ľavom  rukáve vo  vzdialenosti  

100  mm  od  švu   rukáva   je   umiestnený   kruhový   znak  mestskej   polície s priemerom najmenej 

100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických 

pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  a názov 

mesta Kežmarok  s veľkosťou písmen najmenej  5 mm.  Nad  kruhovým  znakom mestskej  polície vo 

vzdialenosti 50 mm od švu rukáva  je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen 

najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. 

Na ľavej strane  je umiestnený  identifikačný  odznak  mestskej  polície  obsahujúci  nápis  

„MESTSKÁ  POLÍCIA“, názov mesta Kežmarok, erb mesta Kežmarok a identifikačné číslo 

príslušníka mestskej polície  s veľkosťou písmen a číslic najmenej 3 mm. Na pravej strane hrude je vo 

výške identifikačného odznaku hodnostné označenie príslušníka mestskej polície  o rozmere  9x5 cm. 

Na zadnej  (chrbtovej)  časti  je umiestnený nápis  „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen 

najmenej 30 mm. 

       

b)  Tričko   modrej    farby  alebo v maskáčovom prevedení  modrej farby s krátkym rukávom  alebo 

dlhým rukávom a vesta, na  pravej strane   je na  hrudi   umiestnený    nápis  „MESTSKÁ   POLÍCIA“ 

s   veľkosťou   písmen   najmenej  10 mm  a    na    zadnej    (chrbtovej)   časti    je    umiestnený  nápis   

„MESTSKÁ  POLÍCIA“ s   veľkosťou  najmenej 25  mm. 

 

c)  Sveter,   mikina,  bluzón   modrej   farby,  na   ľavom  rukáve vo  vzdialenosti  100  mm  od  švu   

rukáva   je   umiestnený   kruhový   znak  mestskej   polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede  



znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode 

znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  a názov mesta Kežmarok  

s veľkosťou písmen najmenej  5 mm.  Nad  kruhovým  znakom mestskej  polície vo vzdialenosti 50 

mm od švu rukáva  je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen najmenej 10 

mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na ľavej 

prednej strane  hrude  je umiestnený  identifikačný  odznak  mestskej  polície  obsahujúci  nápis  

„MESTSKÁ  POLÍCIA“, názov mesta Kežmarok, erb mesta Kežmarok a identifikačné číslo 

príslušníka mestskej polície  s veľkosťou písmen a číslic najmenej 3 mm Na pravej strane hrude je vo 

výške identifikačného odznaku hodnostné označenie príslušníka mestskej polície  o rozmere  9x5 cm. 

Na zadnej  (chrbtovej)  časti  je umiestnený nápis  „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen 

najmenej  30 mm. 

  

d)  Rolák modrej farby, na  pravej  strane v oblasti hrude  je   umiestnený    nápis „MESTSKÁ   

POLÍCIA“ s   veľkosťou   písmen   najmenej  10 mm,  

          

 e)  Zásahový komplet (pracovná rovnošata)  modrej  farby  alebo v maskáčovom prevedení  modrej 

farby zložený z dvoch dielov,  alebo overal  v letnom  alebo zimnom prevedení modrej farby,  na  

ľavom  rukáve vo  vzdialenosti  100  mm  od  švu   rukáva   je   umiestnený   kruhový   znak  mestskej   

polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm 

vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis 

„MESTSKÁ POLÍCIA“  a názov mesta Kežmarok  s veľkosťou písmen najmenej  5 mm.  Nad  

kruhovým  znakom mestskej  polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva  je umiestnený nápis 

„MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče 

s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na ľavej prednej strane  hrude  je umiestnený  

identifikačný  odznak  mestskej  polície  obsahujúci  nápis  „MESTSKÁ  POLÍCIA“, názov mesta 

Kežmarok, erb mesta Kežmarok a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície  s veľkosťou písmen 

a číslic najmenej 3 mm. Na pravej strane hrude je vo výške identifikačného odznaku hodnostné 

označenie príslušníka mestskej polície  o rozmere  9x5 cm. Na zadnej  (chrbtovej)  časti  je umiestnený 

nápis  „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej  30 mm. 

 

f)  Zásahová taktická vesta modrej farby,  na ľavej prednej strane  hrude  je umiestnený  identifikačný  

odznak  mestskej  polície  obsahujúci  nápis  „MESTSKÁ  POLÍCIA“, názov mesta Kežmarok, erb 

mesta Kežmarok a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície s veľkosťou písmen a číslic 

najmenej 3 mm Na pravej strane hrude je vo výške identifikačného odznaku hodnostné označenie 

príslušníka mestskej polície  o rozmere  9x5 cm. Na zadnej  (chrbtovej)  časti  je umiestnený nápis  

„MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej  30 mm. 

 

g)   Kabát na zimu, reflexná bunda trojštvrťová, bluzón do pása,  trojštvrťová blúza modrej farby alebo  

pláštenka do dažďa modrej farby s reflexnými prvkami,  na ľavom  rukáve vo  vzdialenosti  100  mm  

od  švu   rukáva   je   umiestnený   kruhový   znak  mestskej   polície s priemerom najmenej 100 mm. 

V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. 

Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  a názov mesta 

Kežmarok   s veľkosťou písmen najmenej  5 mm.  Nad  kruhovým  znakom mestskej  polície vo 

vzdialenosti 50 mm od švu rukáva  je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen 

najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. 

Na ľavej prednej strane  hrude  je umiestnený  identifikačný  odznak  mestskej  polície  obsahujúci  

nápis  „MESTSKÁ  POLÍCIA“, názov mesta Kežmarok, erb mesta Kežmarok a identifikačné číslo  



príslušníka mestskej polície s veľkosťou písmen a číslic najmenej 3 mm.  Na pravej strane hrude je vo 

výške identifikačného odznaku hodnostné označenie príslušníka mestskej polície  o rozmere  9x5 cm. 

Na zadnej  (chrbtovej)  časti  je umiestnený nápis  „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen 

najmenej  30 mm. 

 

h)  Vesta  reflexná   s   reflexnými  prvkami, na ľavej prednej strane je umiestnený  identifikačný  

odznak  mestskej  polície  obsahujúci  nápis  „MESTSKÁ  POLÍCIA“, názov mesta Kežmarok, erb 

mesta Kežmarok a identifikačné číslo príslušníka Mestskej polície mesta Kežmarok s veľkosťou 

písmen a číslic najmenej 3 mm.  Na zadnej  (chrbtovej)  časti  je umiestnený nápis  „MESTSKÁ 

POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej  30 mm.  

 

i)   Plášť do dažďa,  pončo do dažďa  alebo nepremokavá súprava do extrémne  nepriaznivého počasia 

modrej farby s reflexnými prvkami, na zadnej  strane  s  nápisom  „MESTSKÁ POLÍCIA“ 

s veľkosťou písmen najmenej  30 mm  a na prednej strane tiež  s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“   

s veľkosťou písmen najmenej  10 mm, pokiaľ  to technický umožňuje vyhotovenie výstrojnej 

súčiastky. 

  

j)   Letné, zimné a iné doplnky:  čiapka  –  šiltovka  platenná   modrej  farby, bareta, čiapka  pletená 

modrej farby, šál modrej farby, kožené rukavice,  termoprádlo, termoponožky a iné výstrojné doplnky 

mestskej polície  -  opasky, puzdra a puzdierka, plecniak, kufrík, taška a vak.    

     

k)  Obuv   letná  čiernej farby   (poltopánky) v prevedení perforované, celé, s leskom , bez lesku,  obuv  

letná   čiernej  farby  (zásahová),  obuv zimná vysoká šnurovacia (kanady), obuv športová na pešie 

hliadkovanie, cyklistické hliadkovanie. 

          

l)  Polokošeľa-krátky rukáv  modrej farby, polokošeľa  alebo tričko dlhý rukáv  modrej farby, 

cyklobluzón modrej farby , reflexná bunda na  ľavom  rukáve vo  vzdialenosti  100  mm  od  švu   

rukáva   je   umiestnený   kruhový   znak  mestskej   polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede 

znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode 

znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  a názov mesta Kežmarok  

s veľkosťou písmen najmenej  5 mm.  Nad  kruhovým  znakom mestskej  polície vo vzdialenosti 50 

mm od švu rukáva  je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen najmenej 10 

mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na ľavej 

prednej strane  hrude  je umiestnený  identifikačný  odznak  mestskej  polície  obsahujúci  nápis  

„MESTSKÁ  POLÍCIA“, názov mesta Kežmarok, erb mesta Kežmarok a identifikačné číslo 

príslušníka mestskej polície  s veľkosťou písmen a číslic najmenej 3 mm. Na pravej strane hrude je vo 

výške identifikačného odznaku  hodnostné označenie príslušníka mestskej polície  o rozmere  9x5 cm. 

Na zadnej  (chrbtovej)  časti  je umiestnený nápis  „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen 

najmenej  30 mm. Zásahové nohavice celé, alebo  s odnímateľnou spodnou časťou modrej farby,  

športové topánky,  cyklistická prilba s označením „Mestská polícia“, ochranné slnečné okuliare, 

ochranné rukavice, ochranné cyklistické prvky  a príslušenstvo k  bicyklu. 

 

m)  Identifikačné číslo  príslušníka mestskej polície je  vo farebnom vyhotovení  podkladu v zlatej, 

medenej  alebo bronzovej farbe.  

 

n)  Pánsky oblek tmavomodrej farby, na ľavom  rukáve vo  vzdialenosti  100  mm  od  švu   rukáva   je   

umiestnený   kruhový   znak  mestskej   polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je  

 



erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku 

mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  a názov mesta Kežmarok  s veľkosťou 

písmen najmenej  5 mm.  Nad  kruhovým  znakom mestskej  polície vo vzdialenosti 50 mm od švu 

rukáva  je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“  s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je 

v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na ľavej prednej strane  

hrude  je umiestnený  identifikačný  odznak  mestskej  polície  obsahujúci  nápis  „MESTSKÁ  

POLÍCIA“, názov mesta Kežmarok, erb mesta Kežmarok a identifikačné číslo príslušníka mestskej 

polície s veľkosťou písmen a číslic najmenej 3 mm,  kravata  a spoločenská košeľa modrej farby 

s označením mestskej polície.  Na pravej strane hrude môže byť umiestnené  vo výške identifikačného 

odznaku  hodnostné označenie príslušníka mestskej polície  o rozmere  9x5 cm. 

 

   

Čl. 3 

ZRUŠOVACIE  USTANOVENIE 

 

Zrušuje sa VZN Mesta Kežmarok č. 4/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej 

polície Kežmarok. 

 

       

Čl. 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

(1)  Návrh VZN č. 24/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa  24.08.2015  

a zvesený dňa  10.09.2015.  

(2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa 10.09.2015 uznesením            
č. 209 /2015. 

(3) VZN č.  24/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa  13.10.2015 a zvesené dňa  30.10.2015.  

 

 

Čl. 5 

ÚČINNOSŤ 

 
            Toto VZN č. 24 /2015 nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli. 

             
            

            

 
 

       

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         PhDr. Mgr Ján Ferenčák, v.r. 

                                                                                                                   primátor mesta                                                                                      

 

 

 


