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                                                                                                                          Príloha č. 2 

k Organizačnému poriadku MsP Levice 

 

Podmienky preukazovania príslušnosti 

 k Mestskej polícii Levice 

 a  

určenie rozsahu technických prostriedkov používaných 

Mestskou políciou Levice 

 
Ods. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom týchto podmienok preukazovania príslušnosti k Mestskej polícii Levice (ďalej len 

MsP) a určenia rozsahu technických prostriedkov používaných MsP Levice je:  

a)  stanoviť podmienky preukazovania príslušnosti k MsP 

b)  stanoviť rovnošatu príslušníkov MsP 

c)  stanoviť označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh MsP 

d)  stanoviť preukaz príslušníka MsP 

e)  stanoviť rozsah technických prostriedkov MsP 

 

 

Ods. 2 

Preukazovanie príslušnosti  

k Mestskej polícii Levice 

 

(1) Mestskú políciu Levice tvoria príslušníci MsP, ktorí sú zamestnancami Mesta Levice. Pri 

 plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. 1) 

 

(2) Príslušník MsP preukazuje svoju príslušnosť k MsP rovnošatou s viditeľne umiestneným 

identifikačným číslom, preukazom príslušníka MsP, ako aj ústnym vyhlásením "Mestská 

polícia Levice". 

 

(3) Príslušník MsP je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k MsP. Nemusí tak 

urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú. 

 

(4) Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník MsP svoju príslušnosť k obecnej polícii iba vo 

výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať 

rovnošatou alebo preukazom príslušníka MsP. 

 

 

 

 

 

 
1) § 128 ods. 1 Trestného zákona 
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Ods. 3 

Rovnošata príslušníkov  

Mestskej polície Levice 

 

(1) Rovnošatu príslušníka MsP tvoria tieto výstrojné súčiastky 

 

a) pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čierno-

bielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele 

štvorce striedali šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený 

odznak MsP,  

b) bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka 

náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm, 

c) košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom 

bledomodrej farby s náramenníkmi tmavomodrej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 

mm, dĺžka najmenej 120 mm, 

d) viazanka tmavomodrej farby + spona, 

e) nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby, 

f) topánky letné čiernej farby a topánky zimné čiernej farby 

g) opasok čiernej farby, 

h) puzdro na zbraň čiernej farby + zbraň 

 

(2) Príslušník MsP môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v ods. 3., bod 1) aj 

ďalšie výstrojné súčiastky v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením 

príslušnosti k MsP a to: 

 Výcviková uniforma tmavomodrej farby  s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – na 

zadnej časti výcvikovej bundy a na prednej časti ľavej strany výcvikovej bundy 20 

mm nad stredom horného okraja vrecka. 

 Polokošeľa bledomodrej farby  s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – na zadnej časti 

výcvikového trička. 

 Výcviková čiapka - typ šiltovka tmavomodrej s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – 

na obidvoch bokoch čiapky s výškou písma min. 8 mm bielej farby a na čelnej časti 

výcvikovej čiapky erb Mesta Levice vo veľkosti min. 40 mm, 

 Výcviková čiapka - úplet tmavomodrej farby   

  Nepremokavá súprava do dažďa tmavomodrej farby 

  Pulóver  tmavomodrej farby 

  Rukavice čiernej farby 

  Slnečné okuliare s UV filtrom čiernej farby 

  Ponožky letné a ponožky zimné tmavomodrej farby   

  Puzdro na putá čiernej farby + putá 

  Puzdro na zásobník čiernej farby + zásobníky 

  Puzdro na obušok čiernej farby + obušok + slzotvorný spray 

  Služobný kovový odznak s identifikačným číslom na rovnošatu  a do preukazu  

  Služobný kovový odznak na pokrývku hlavy 

  Púzdro na preukaz čiernej farby 

  Reflexná vesta 

  Klimatexová súprava (nátelník, spodky)    

  Taktická vesta 

  Nepriestrelná vesta 

  Nepriestrelná prilba 
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(3) Príslušník MsP zaradený do výkonu služby ako CYKLOHLIADKA  používa okrem 

výstrojných súčiastok uvedených v ods. 3., bod. 1. a 2. aj ďalšie výstrojné súčiastky stanovené 

pre výkon CYKLOHLIADKY v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením 

príslušnosti k MsP a to: 

a) Cyklistická prilba, prevažujúca farba tmavo modrá 

b) Okuliare cyklistické čierne 

c) Tričko modré 

d) Nohavice cyklistické dlhé tmavomodré 

e) Nohavice cyklistické krátke tmavomodré 

f) Bunda cyklistická dlhý rukáv tmavomodrá 

g) Cyklistická obuv  

h) Cyklistické rukavice čierne 

 

(4) Rozdelenie rovnošaty príslušníka MsP 

a) Súčasti rovnošaty MsP sa delia do troch vzorov pre rôzne ročné obdobia : 

rovnošata zimná:    rovnošata prechodná:  
- pokrývka hlavy zimná             podľa rozhodnutia náčelníka, alebo zástupcu  

- bunda zimná                      - pokrývka hlavy 

- zimné topánky                       - bunda prechodná 

- zimné nohavice                   - nohavice letné, alebo zimné  

- košeľa s dlhým rukávom    - košeľa s dlhým, alebo krátkym rukávom  

- služobný pulóver                - letné topánky 

- rukavice                             - slnečné okuliare  

rovnošata letná:       

- pokrývka hlavy     

- košeľa s krátkym rukávom            

- nohavice letné     

- letné topánky   

     - slnečné okuliare                                    

 

     b)  Výcviková rovnošata 

- výcviková čiapka 

- výcviková uniforma 

- výcvikové tričko 

- zimné topánky, alebo letné topánky 

- v chladnom počasí + služobný pulóver + rukavice 

 

 

 c) Slávnostná rovnošata náčelníka a zástupcu náčelníka MsP, ktorá sa stanovuje nad 

rámec výstrojných súčiastok uvedených v ods. 3., bod 1. a 2. 

- sako 

- nohavice 

- košeľa 

- viazanka 

 

             

d) Pri všetkých druhoch rovnošiat sa používajú ponožky tmavomodrej farby. 
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e) Doplnením výstroja všetkých vzorov rovnošiat je   

- opasok 6 cm na ostatné časti výstroja  

- taktická vesta 

- nepriestrelná vesta 

- nepriestrelná prilba 

 

 

f) Uloženie častí výstroja na opasku v smere od pracky  

- puzdro na pištoľ  

- puzdro na putá  

- puzdro na zásobník  

- puzdro na obušok 

 

 

g) Dĺžku obdobia v ktorom sa používajú jednotlivé vzory rovnošiat môže podľa 

poveternostných podmienok upraviť náčelník MsP, alebo v prípade jeho dlhodobej 

neprítomnosti zástupca náčelníka. Doporučené trvanie jednotlivých období pre 

používanie vzorov je nasledovné : 

rovnošata zimná   XII. – II. mesiac  

rovnošata prechodná   III. – VI. a X. – XI. mesiac  

rovnošata letná   VII. – IX. mesiac 

 

 

h) V mimoriadnych prípadoch, keď si to situácia a povaha zákroku vyžaduje, môže 

náčelník, alebo zástupca náčelníka povoliť vykonávať službu v civilnom odeve. 

V prípade poškodenia civilného odevu je náhrada vymáhaná v občiansko – právnom 

konaní. 

 

 

i) Počet a dobu životnosti výstrojných súčiastok tvoriacich rovnošatu príslušníka MsP 

stanovuje príloha č. A týchto Podmienok preukazovania príslušnosti k Mestskej polícii 

Levice a určenia rozsahu technických prostriedkov používaných Mestskou políciou 

Levice. 

 

 

 

(5) Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka, pulóvra a košele vo vzdialenosti 100 mm od švu 

rukáva je umiestnený kruhový znak MsP s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je 

erb Mesta Levice s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po 

obvode znaku MsP je umiestnený nápis - MESTSKÁ POLÍCIA LEVICE - ; veľkosť písmen 

je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom MsP 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. 

Vyobrazenie kruhového znaku tvorí prílohu č. B týchto Podmienok preukazovania 

príslušnosti k Mestskej polícii Levice a určenia rozsahu technických prostriedkov 

používaných Mestskou políciou Levice. 
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(6) Na ľavej strane bundy, plášťa, saka, pulóvra alebo košele je 20 mm nad stredom horného 

okraja vrecka umiestnený identifikačný odznak MsP obsahujúci nápis MESTSKÁ POLÍCIA 

LEVICE, erb Mesta Levice a identifikačné číslo príslušníka MsP; veľkosť písmen a číslic je 

najmenej 3 mm. Vyobrazenie identifikačného odznaku tvorí prílohu č. C týchto Podmienok 

preukazovania príslušnosti k Mestskej polícii Levice a určenia rozsahu technických 

prostriedkov používaných Mestskou políciou Levice. 

 

 

(7) Používanie rovnošaty príslušníka MsP inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je 

zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

(8) Príslušník MsP nosí rovnošatu iba pri plnení úloh MsP podľa týohto Nariadenia, alebo  

na základe rozhodnutia primátora mesta. 

 

(9) Vzor vyobrazenia rovnošaty príslušníka MsP ustanovuje všeobecne záväzný právny 

predpis 2), ktorý vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo). 

Všeobecne záväzný právny predpis tvorí prílohu č. D týchto Podmienok preukazovania 

príslušnosti k Mestskej polícii Levice a určenia rozsahu technických prostriedkov 

používaných Mestskou políciou Levice. 

 
 

 

Ods. 4 

Označenie motorových vozidiel 

používaných na plnenie úloh Mestskej polície Levice 
 

 

 

(1) Na plnenie úloh MsP podľa tohto Nariadenia možno používať motorové vozidlá iba v 

bielom farebnom vyhotovení s nápisom MESTSKÁ POLÍCIA tvoreným veľkými tlačenými 

písmenami čiernej farby umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti 

vozidla a na zadnej časti vozidla. Veľkosť písmen tvoriacich nápis na obidvoch bočných 

stranách vozidla a na prednej časti vozidla je najmenej 100 mm. Veľkosť písmen tvoriacich 

nápis na zadnej časti vozidla je najmenej 50 mm. Na obidvoch predných dverách vozidla je 

pod nápisom podľa prvej vety umiestnený názov mesta tvorený veľkými tlačenými 

písmenami čiernej farby s veľkosťou najmenej 40 mm a erb Mesta Levice. Na prednej časti 

vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený erb mesta Levice. 

Vyobrazenie označenia motorového vozidla tvorí prílohu č. E týchto Podmienok 

preukazovania príslušnosti k Mestskej polícii Levice a určenia rozsahu technických 

prostriedkov používaných Mestskou políciou Levice. 

 

 

(2) Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením motorových 

vozidiel MsP, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané, ak osobitný 

predpis neustanovuje inak. 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2) Vyhláška MV SR č.532/2003 
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Ods. 5 

Preukaz  

príslušníka Mestskej polície Levice 

 

 

(1) Preukaz príslušníka MsP obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, služobný kovový odznak 

s identifikačným číslom, názov "Mestská polícia Levice" a podpis primátora. 

 

(2) Preukaz príslušníka MsP nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených zborov a 

ozbrojených síl a môže sa používať len pri plnení úloh MsP.  

Vyobrazenie Preukazu príslušníka MsPo tvorí prílohu č. F týchto Podmienok preukazovania 

príslušnosti k Mestskej polícii Levice a určenia rozsahu technických prostriedkov 

používaných Mestskou políciou Levice. 

 

 

 

Ods. 6 

Technické prostriedky 

 pre Mestskú políciu Levice 

 

(1) V súlade s ustanovením § 4 Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších 

predpisov, s prihliadnutím na rozsah úloh MsP sa stanovuje rozsah technických prostriedkov: 

 

Názov technického prostriedku: Počet kusov: 

Krátka guľová zbraň 32 

Zásobník do zbrane 64 

Obušok 35 

Putá 35 

Slzotvorný prostriedok 35 

Rádiostanica 16 

Svietidlo 23 

Fotoaparát 3 

Kamera 1 

Blokovacie zariadenie 14 

Služobný bicykel 4 

Služobné vozidlo 5 

Mestský kamerový systém 1 

Pult strediska registrovania poplachov 2 

Nahrávacie zariadenie telefonických hovorov 1 

Zariadenie na detekciu alkoholu v dychu 1 

Odchytová tyč s vypúšťacím okom v rukoväti na odchyt zvierat 1 

Trasportná klietka na odchyt zvierat  1 

 

 


