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Stranar;~; 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 26.1.2015 	 číslo: 22/2015 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.•..12015 o Mestskej polícii 
v Prešove 

------------------------_....-

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

uznáša sa a schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č••• .12015 o Mestskej polícii v Prešove s týmito 
zmenami: 
1. 	 Článok l znie: "Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 15.4.1991 uznesením Č. 3/1991 

zriadilo poriadkový útvar mesta Prešov s názvom "Mestská polícia v Prešove"." 
2. 	 Názov Článku 2 sa mení takto: "Určenie ďalších výstrojných súčiastok príslušníka 

Mestskej polície v Prešove". 
3. 	 V Článku 2 písm. b) sa za slovo "sveter" vkladá slovo "rolák.". 

~u~ 
Ing. Andrea Turčanová31 Ol 2015 

primátorka mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Valéria Drobňáková ~ 
PhDr. RudolfDupkala, PhD. =::::.~~~t....... 
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.._ .. _._---~......._-----_ ...... 


Mestské zastupiteľstvo v Prriove v súlade s § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni v zneni neskorš!ch predpisov apodľa § 2 ods. 2 a § 22 ods. 3 zákona Č. 564/1991 Zb. 
o obecnej pollcii v znení ne.kodích predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Článok l 
Zriadenie mestskej palide 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove zriaďuje poriadkový útvar s názvom ,,Mestská polícia 
v Prešove". 

Článok 2 

Určenie ďaU!ch výstrojných súčiastok 


Prislušnik Mestskej polície v Prešove môže používať okrem rovnošaty tieto výstrojné 
súčiastky: 
a) pracovná rovnošata alebo kombinéza, 

b) zimná čiapka, sveter, šál, rukavice, 

c) čiapka so šiltom, 

d) taktická vesta, 

e) nepremokavá súprava do dažďa, 


f) reflexná vesta pre zastavovanie vozidiel za zníženej viditeľnosti, 


g) puzdra na putá, slzotvorný prostriedok, zásobník, pokutové bloky, 

h) taška na spisy, 

i) proti úderový komplet s prilbou, 

j) nepriestrelná vesta. 


Článok 3 

Záverečné ustaDovenia 


l. 	 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 
09.01.2015 azvesený dňa 26.01.2015. 

2. 	 Na tomto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo 
mesta Prešov dňa ......................... umesenim č......... . 

3. 	 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov Č. 7/20II o Mestskej poUcH v Prešove v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov 
Č. 912013, ktorým sa meni a dopíňa Všeobecne záv!!zné nariadeníe mesta Prešov č. 712011 
o Mestskej pol(cii v Prešove. 

4. 	 Toto všeobecne záv!!zné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
.............................. a zvesené dňa ............................ . 

5. 	 Toto VŠeObecne záväzné nariadeníe nadobúda účinnosť dňa .......................... . 


V Prešove dňa ...................... . 


Ing. A.lIdrea Tllrhnová 
primátorkA mesta 
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