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Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
„Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. /2021
o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície
mesta Piešťany“
-

Schváliť

Stanoviská komisií MsZ:
Stanovisko komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:
Uznesenie
/2021 - Komisia po prerokovaní „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany č. /2021 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej
polície mesta Piešťany“
- odporúča schváliť

Spracovateľ: Bc. Peter Gogol, zástupca náčelníka MsP Piešťany pre veci technické
Mgr. Vladislav Jopek, zástupca náčelníka MsP Piešťany pre hliadkovú
činnosť
Predkladateľ: Bc. Peter Gogol zástupca náčelníka MsP Piešťany pre veci technické
Mgr. Vladislav Jopek, zástupca náčelníka MsP Piešťany pre hliadkovú
činnosť

Dátum spracovania materiálu: 16. 4. 2021

Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. /2021 o určení ďalších
výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany predkladáme z dôvodu
zaktualizovania zoznamu ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta
Piešťany a taktiež z dôvodu nesúladu tohto všeobecne záväzného nariadenia so Smernicou
č. 6/2004 – Pravidlá pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a prostriedkov pre osobnú hygienu
a hygienu pracovísk, Zoznam prác a pracovísk pre poskytovanie OOPP (osobných
ochranných pracovných prostriedkov), v časti Mestská polícia, ktorý uviedol hlavný kontrolór
mesta Piešťany ako zistenie v správe o výsledku kontroly č. 16/2020 pod bodom mm/.
Citovaná smernica bude zosúladená podľa predmetného všeobecne záväzného nariadenia
mesta.
Navrhované zmeny:
1) V doteraz platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany č. 9/2013 je v § 1 ods.
2 uvedené „s primeraným označením príslušnosti k Mestskej polícii mesta Piešťany“,
pričom v zozname sú uvedené aj výstrojné súčiastky, ktoré sú bez označenia príslušnosti
k Mestskej polícii mesta Piešťany. Navrhujeme preto tento zoznam rozdeliť na časť a),
v ktorej budú výstrojné súčiastky s primeraným označením príslušnosti k Mestskej polícii
mesta Piešťany a na časť b), v ktorej budú výstrojné súčiastky bez tohto označenia.
2) V zozname navrhujeme zmeniť položku:
- „rukavice kožené“ na „rukavice tmavomodrej alebo čiernej farby“ z dôvodu, aby nebol
výslovne určený materiál rukavíc, na druhú stranu navrhujeme určiť ich farbu,
- „sveter modrý /vzor V/“ na „sveter tmavomodrej farby“ z dôvodu, aby nebol výslovne
určený strih, navrhujeme však spresniť farbu svetra, ktorá by mala byť tmavomodrá,
- „ponožky“, u ktorých navrhujeme doplniť ich farbu, ktorá by mala byť tmavomodrá alebo
čierna,
- „nátelník“ a „spodky“, u ktorých navrhujeme doplniť ich farbu, ktorá by mala byť
tmavomodrá, čierna alebo biela,
- „pláštenka pončo“ na „komplet do dažďa tmavomodrej farby“ z dôvodu, že v súčasnej
dobe Mestská polícia mesta Piešťany používa komplet bundy a nohavíc, čo sa vo
výkone služby javí ako praktickejšia ochrana proti dažďu, výhľadovo neplánujeme
používať do dažďa pončo,
- „tričko bavlnené – polokošeľa“ na „polokošeľa bledomodrej farby“ z dôvodu, aby nebol
určený materiál, navrhujeme však určiť farbu polokošele, ktorá by mala mať farbu
bledomodrú, teda takú ako je určené v § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii pre košeľu,
- „reflexná vesta“ na „reflexná vesta žltej farby“, aby bola presne stanovená farba tejto
ochrannej pomôcky, pričom aj mestské polície v iných mestách a aj Policajný zbor
používajú reflexné vesty žltej farby pre ich dobrú viditeľnosť,
- „puzdro na obušok“, „puzdro na puta“, „puzdro na zásobník“, „puzdro na vysielačku“ a
„puzdro na pokutové bloky a hotovosť“, u ktorých navrhujeme doplniť ich farbu, ktorá by
mala byť čierna, tak ako je to v § 22 ods. 2 písm. h) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii určené pre puzdro na zbraň,
- „taktická vesta“ na „taktická vesta čiernej farby“ z dôvodu, aby bola farba zosúladená
s ostatnými výstrojnými doplnkami rovnošaty príslušníka mestskej polície.
3) Do zoznamu navrhujeme doplniť položku:
- „puzdro na slzotvorný prostriedok čiernej farby“, ktoré je vo výstroji príslušníkov Mestskej
polície mesta Piešťany, v zozname však asi nedopatrením chýba,
- „nepriestrelná vesta tmavomodrej alebo čiernej farby“, ktorá je taktiež vo výstroji
príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany a je ich nevyhnutným ochranným
pracovným prostriedkom, pričom v zozname sa taktiež nenachádza.
4) Zo zoznamu navrhujeme vyškrtnúť položku:

-

„šál“, tento sa v Mestskej polícii mesta Piešťany nepoužíva a ani sa v budúcnosti s touto
odevnou súčasťou ďalej neuvažuje,
- „pletená čiapka zimná“ z dôvodu, že pokrývka hlavy, ako súčasť rovnošaty príslušníka
mestskej polície, je presne vyšpecifikovaná v § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii, pričom nie je potrebné vo všeobecne záväznom nariadení mesta
dodatočne upresňovať, či sa jedná o čiapku letnú alebo zimnú.
5) Zo zoznamu navrhujeme ďalej vyškrtnúť všetky položky potrebné na
vystrojenie cyklohliadky, jedná sa o „krátke nohavice“, „obuv športovú“, „mikinu“, „ochrannú
prilbu“, „ochranné okuliare“ a „bicykel“. Bicykle na Mestskej polícii mesta Piešťany sú z roku
1997, sú teda zastarané a pre výkon služby nie bezpečné, bolo navrhnuté ich vyradenie.
Ostatné výstrojné súčiastky sa naposledy nakupovali v roku 2005, jedná sa teda už o dávno
vyradené veci. Keďže cyklohliadku v súčasnej dobe nepovažujeme za efektívnu (v pešej
zóne a iných priestoroch určených len pre chodcov, ako je Kolonádový most, Kúpeľný
ostrov, val pri rieke Váh, musí cyklohliadka bicykel tlačiť, čo je pre ňu zbytočná záťaž, riešiť
dopravnú situáciu a presuny hliadky v rámci mesta je efektívnejšie pomocou motorového
vozidla, jediný význam mala cyklohliadka v parku, dnes sa v týchto priestoroch však javí
efektívnejšie využiť elektrokolobežky, ktoré by bolo možné uložiť v motorovom vozidle
a podľa potreby použiť) a jej efektivitu nevidíme ani v budúcnosti, navrhujeme ju ako takú
zrušiť, nové výstrojné súčasti v súvislosti s jej prevádzkovaním nenakupovať a položky
v zozname vyškrtnúť.
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a nebude mať negatívny dopad na rozpočet mesta.

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení ďalších výstrojných
súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany
Číslo: 2/2021

v Piešťanoch, dňa ........2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa §4 ods. 1, § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g)
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §22 ods. 3
Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, sa uznáša na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Určenie ďalších výstrojných súčiastok
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú ďalšie výstrojné súčiastky príslušníkov
Mestskej polície mesta Piešťany, ktoré môžu používať okrem výstrojných súčiastok
uvedených v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov.
2. Ďalšími výstrojnými súčiastkami v rovnakom farebnom vyhotovení
a) s primeraným označením príslušnosti k Mestskej polícii mesta Piešťany sú:
- sveter tmavomodrý,
- polokošeľa bledomodrej farby,
- reflexná vesta žltej farby,
- komplet do dažďa tmavomodrej farby,
- taktická vesta čiernej farby,
- nepriestrelná vesta tmavomodrej alebo čiernej farby,
b) bez označenia príslušnosti k Mestskej polícii mesta Piešťany sú:
- rukavice tmavomodrej alebo čiernej farby,
- ponožky tmavomodrej alebo čiernej farby,
- nátelník tmavomodrej, čiernej alebo bielej farby,
- spodky tmavomodrej, čiernej alebo bielej farby,
- puzdro na obušok čiernej farby,
- puzdro na putá čiernej farby,
- puzdro na slzotvorný prostriedok čiernej farby,
- puzdro na zásobník čiernej farby,
- puzdro na vysielačku čiernej farby,
- puzdro na pokutové bloky a finančnú hotovosť čiernej farby.“.
§2
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta
Piešťany a bolo schválené uznesením č. .........../2021, zo dňa 20.05.2021 a nadobúda
účinnosť dňa ......... 2021.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť a účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany č. 1/2018 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície
mesta Piešťany, ktoré bolo prijaté uznesením MsZ č.34/2018 zo dňa 22.3.2018.
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

