
SMERNICA 

primátora mesta Prešov č. 4/2003  

k vystrojovaniu a vyzbrojovaniu zamestnancov Mestskej polície v Prešove 
 
 
 
 

Článok  1 

Úvodné ustanovenia 
 
     Smernica obsahuje hlavné zásady poskytovania výstroja pre náčelníka mestskej 
polície, zástupcov náčelníka, psovodov a zamestnancov mestskej polície, ako aj 
stanovenie zodpovednosti za stratu zvereného výstroja. 

 

Článok 2 

Výstroj a nosenie rovnošaty 

1. Zamestnancovi mestskej polície prijatému do pracovného  pomeru vzniká nárok 
na  základný výstroj po úspešnom  vykonaní skúšok odbornej spôsobilosti. 

2. Výstrojné náležitosti, ktorými musí byť mestský policajt  vystrojený na výkon 
služby sú: 

a) pracovná rovnošata, 

b)   súčasti rovnošaty, 

 c)   doplnky rovnošaty. 

3. Výstrojné náležitosti sa zamestnancom mestskej polície  poskytujú z prostriedkov 
mesta. 

4. Súčasti výstroja a výzbroje zamestnanca mestskej polície: 

 a) naturálne náležitosti - letný a zimný odev a obuv, 

b) inventárne náležitosti - služobný preukaz, 

                                         - služobný odznak, 

                                          - strelná zbraň, 

                                          - obušok, 

                                          - VASR, 

                                          - puzdro na VASR, 

                                          - putá, 

                                          - púzdro na putá, 

                                          - púzdro na zbraň, 
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                                          - opasok, 

                                          - úchyt na obušok, 

                                          - obal na dokumentáciu. 

5. Všetky naturálne a inventárne náležitosti sú majetkom  mesta a evidenciu vedie 
zástupca náčelníka mestskej  polície na výstrojnom liste. 

 

 

Článok 3 

Povinnosť zamestnanca mestskej polície pri skončení pracovného pomeru 
 

1. Ak sa skončí pracovný pomer zamestnanca mestskej polície  pred uplynutím 12 
mesiacov od vzniku nároku na výstrojné  a výzbrojné náležitosti, tento je povinný 
uhradiť celkovú  hodnotu naturálnych výstrojných súčastí mestskému úradu v  plnom 
rozsahu a to: 

 a/ u nohavíc /sukne/, 

 b/ u obuvi /zimnej aj letnej/, 

 c/ u košieľ, 

 d/ u rukavíc. 

2. Ak sa skončí pracovný pomer zamestnanca mestskej polície  po uplynutí 12 
mesiacov od vzniku nároku na naturálne  výstrojné náležitosti, je zamestnanec 
mestskej polície  povinný uhradiť pomernú sumu hodnoty naturálnych  náležitosti, 
ktorých životnosť je stanovená na dobu  dlhšiu ako 12 mesiacov a to: 

 a) zimná obuv, 

 b) košele, 

 c) maskovacie odevy, 

 d) obuv k maskovacím odevom, 

 e) nohavice, 

 f) sukne, 

 g) rukavice. 

3. Čiapka, pulóver, kožená bunda, zimná bunda, ako aj ostatné naturálne náležitosti, 
ktoré nie sú uvedené v  bode 1. a 2., ostávajú naďalej majetkom mesta. 

4. Naturálne výstrojné súčasti, u ktorých zamestnanec  mestskej polície uhradí ich 
celkovú alebo pomernú hodnotu  podľa bodu 1. a 2., sa stávajú jeho osobným 
vlastníctvom. 

     Z toho výstroja je povinný odstrániť označenie "Mestská  polícia Prešov" a 
uvedené označenie odovzdať náčelníkovi  mestskej polície. 

5. Ak sa skončí pracovný pomer z dôvodov zdravotnej  nespôsobilosti pre výkon 
povolania, zamestnanec mestskej  polície neuhrádza žiadnu sumu za naturálne 



 3 

náležitosti,  ktoré mu boli pridelené. Naturálne a inventárne  náležitosti vráti. Z 
odovzdaných vecí sa vyhotoví súpis. 

6. Súpis z odovzdaných vecí sa vypracuje v troch  vyhotoveniach. Jednotlivé 
vyhotovenia sú určené: 

 a) pre zamestnanca mestskej polície ako doklad o vrátení  súčastí, prípadne o ich 
úhrade, 

 b) pre finančný odbor MsÚ Prešov, 

 c) pre náčelníka mestskej polície. 

7. Pri skončení pracovného pomeru je zamestnanec mestskej  polície povinný vrátiť 
všetky inventárne náležitosti,  ktorými bol vyzbrojený, zástupcovi náčelníka mestskej  
polície pre MTZ a toto všetko sa vyznačí v osobnej karte  na zverené predmety a v 
zázname o odovzdaní a prevzatí  pracovnej funkcie (agendy). 

8. Zamestnanec mestskej polície, ktorý má vrátiť pri  skončení pracovného pomeru 
výstrojné, naturálne a  inventárne náležitosti (pri strate) tak, ako je to  stanovené, 
uhradí pôvodnú cenu. 

9. Povinnosťou zamestnanca mestskej polície je odovzdať  naturálne výstrojné 
náležitosti (uvedené v bode 3.) čisté  a nepoškodené. 

 

Článok  4 

Finančný príspevok na výstrojné náležitosti 
 

1. Zamestnanec mestskej polície má po dobu 12 - tich  mesiacoch od vzniku nároku 
na výstroj po každom  nasledujúcom kalendárnom roku nárok na finančný príspevok 
vo výške 5.000,- Sk. Tento finančný príspevok sa   poskytuje zamestnancovi mestskej 
polície na obnovenie  naturálnych náležitosti a to vždy v nasledujúcom mesiaci  po 
roku, kedy tento nárok vznikol. 

     Tento finančný príspevok sa nevzťahuje na výstrojné  naturálne náležitosti, 
ktorých životnosť je určená na 60  mesiacov a viac. Patrí k nim: 

 a) zimná bunda, 

 b) kožená bunda, 

 c) opasok, 

 d) maskovací odev, 

 e) pulóver, 

 f) čapica /vlnená, šesťhranná a maskovacia/, 

 g) taška na spisy. 

     Tieto výstrojné náležitosti po uplynutí životnosti budú  zabezpečené výmenným 
spôsobom z finančnej kapitoly  mestskej polície. 

2. Zamestnanec mestskej polície vo funkcii psovod má po 12  - tom mesiaci od vzniku 
nároku na výstroj po každom  nasledujúcom kalendárnom roku nárok na finančný 
prípevok  vo výške 6.400,- Sk. Tento finančný príspevok zahrňuje aj  výstroj 
psovodov. 
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3. Nárok na výstrojné náležitosti si zamestnanec mestskej  polície uplatňuje u 
zástupcu náčelníka mestskej polície  pre MTZ. 

4. Výstrojné súčasti si zamestnanec mestskej polície dopĺňa  podľa potreby a hradí z 
finančného príspevku, pričom je  povinný zabezpečiť si úplnosť základného výstroja 
podľa  výstrojného listu, udržiavať ho v dobrom stave a  zabezpečiť si jeho prípadnú 
výmenu, respektíve opravu. 

5. Čistenie a opravu výstrojných súčastí si zamestnanec  mestskej polície zabezpečuje 
z finančných prostriedkov na  výstrojné náležitosti, ktorý mu poskytuje mesto. 

6. Zhotovenie výstrojných súčastí na mieru zabezpečuje  náčelník mestskej polície. 

 

Článok 5 

Zánik nároku na finančný príspevok 
 

     Nárok zamestnanca mestskej polície na finančný príspevok zaniká: 

a) v čase pracovnej neschopnosti, trvajúcej viac ako šesť  mesiacov (doba poskytnutia 
sa predlžuje o trvanie PN), 

b) po dobu materskej dovolenky, 

c) skončením pracovného pomeru, 

d) v prípade rozviazania pracovného pomeru je pracovník  mestskej polície povinný 
vrátiť alikvotnú časť finančného príspevku. 

 

Článok 6 

Zodpovednosť zamestnanca mestskej polície za stratu a poškodenie 
zvereného výstroja 

 

1. Zamestnanec mestskej polície, ktorý zistí stratu, alebo  poškodenie zvereného 
výstroja, je povinný to ihneď  oznámiť zástupcovi náčelníka mestskej polície. 

2. Zástupca náčelníka pre MTZ je povinný o oznámenej škode  vyhotoviť záznam v 
lehote do 24 hodín od času oznámenia  vzniknutej škody, v ktorom uvedie, či k 
poškodeniu,   zničeniu, alebo k strate došlo počas výkonu služby.  Záznam spolu s 
návrhom predloží náčelníkovi mestskej  polície. 

3. Zodpovednosť zamestnanca mestskej polície za stratu a  poškodenie zvereného 
výstroja sa posudzuje podľa  Zákonníka práce, ako to vyplýva z neskorších zmien a 
172 Zákonníka práce o všeobecnej zodpovednosti za škodu. 
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Článok 7 

Základný výstroj náčelníka mestskej polície a zástupcov náčelníka mestskej 
polície 

 
Letné obdobie Počet Životnosť 

v mesiacoch 
 1. Košeľa krátky rukáv  3 18 
 2. Košeľa dlhý rukáv          3 18 
 3. Poltopánky                 1 12 
 4. Kožená bunda               1 72 
 5. Kravata                    3 18 
 6. Opasok                        1 60 
 7. Sako sivé                  1 48 
 8. Nohavice čierne            1 24 
 9. Čiapka                     1 36 
10. Ponožky                    5 12 
11. Maskovací odev             1 60 
12. Košeľa k mask. odevu       1 18 
13. Tričko k mask. Odevu       1 12 
14. Vysoká obuv    
    k maskovaciemu odevu      

1 24 

15. Čiapka k mask. Odevu        1 60 
16. Taška na spisy              1 36 
 

Zimné obdobie Počet Životnosť v 
mesiacoch 

1. Zimná bunda  1 60 
2. Nohavice(sivé)  2 24 
3. Zimné topánky  1 24 
4. Rukavice  1 36 
5  Sveter  1 36 
6. Šál  1 36 
7. Ponožky  5 12 
8. Zimná čiapka  1 36 
 
 

Článok 8 
 

Výstroj zamestnanca mestskej polície - psovoda  
 
Názov výstrojnej súčiastky Počet Životnosť 

v mesiacoc
h 

 1. Košeľa tmavozelená  2 24 
 2. Bundokošeľa tmavozel.  2 24 
 3. Čiapka  1 36 
 4. Bunda sivá  1 36 
 5. Nohavice (sivé)  2 24 
 6. Monterky  1 24 
 7. Letná obuv  1 24 
 8. Zimná obuv  1 36 
 9. Gumené čižmy  1 36 
10. Vesta vatovaná  1 60 
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Článok 9 
 

Základný výstroj zamestnanca mestskej polície 
 

Letné obdobie počet Životnosť 
v mesiacoch 

 1. Košeľa krátky rukáv  3 24 
 2. Košeľa dlhý rukáv  3 24 
 3. Nohavice (čierne)  1 24 
 4. Kožená bunda  1 72 
 5. Poltopánky  1 12 
 6. Kravata  1 36 
 7. Čiapka  1 36 
 8. Opasok  1 120 
 9. Sukňa  1 24 
10. Ponožky  5 12 
11. Maskovací odev  1 60 
12. Košeľa k mask. odevu  1 18 
13. Tričko k mask. odevu  1 12 
14. Vysoká obuv k maskovaciemu odevu            1 24 
15. Čiapka k mask. odevu  1 60 
16. Taška na spisy*  1 36 
17. Klobúk**  1 36 
 

Poznámka: * /bod č.16 - Taška na spisy/ - nárok  na tašku majú velitelia pracovísk,  
                       zamestnanci na objasňovaní priestupkov  a zamestnanci vykonávajúci    
                       činnosť na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej    
                       činnosti. 
                ** /bod č.17 - Klobúk/ - nárok majú  zamestnankyne MsP vo funkcii  
                      mestský  policajt 
 

Zimné obdobie Poče
t 

Životnosť 
v mesiacoc

h 
1. Zimná bunda  1 60 
2. Nohavice (sivé)  2 24 
3. Sveter  1 36 
4. Zimné topánky  1 24 
5. Rukavice  1 36 
6. Šál  1 36 
7. Ponožky  5 12 
8. Zimná čiapka  1 36 
 

Článok 10 
 

Záverečné ustanovenie 
 
     Zrušuje sa smernica primátora mesta Prešov č. 2/2001 vrátane doplnkov k 
vystrojovaniu a vyzbrojovaniu zamestnancov mestskej polície zo dňa 03.05.2001 
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     Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
     V Prešove dňa 11.02.2003  

 

                                                                                                   Ing. Milan  B E N Č 
 primátor mesta Prešov 
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