Mesto Trstená podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v
znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004
o mestskej polícii
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o mestskej polícii schválené Mestským
zastupiteľstvom v Trstenej dňa 29. 04. 2004 sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. II sa nahrádza novým znením nasledovne:
1. Organizáciu mestskej polície, jej úlohy, postavenie, oprávnenia a povinnosti jej
príslušníkov, ako aj náčelníka mestskej polície, ďalej vzťahy a spoluprácu s inými
orgánmi upravuje zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov (ďalej „zákon o mestskej polícii“), Štatút mesta Trstená
a Organizačný poriadok Mestského úradu v Trstenej.
2. Okrem základných výstrojných súčiastok určených v § 22 ods. 2 zákona o obecnej
polícii môžu byť príslušníkovi Mestskej polície v Trstenej pridelené aj tieto ďalšie
výstrojné súčiastky:
- Sveter
- Zimná čiapka
- Letná čiapka
- Reflexná vesta
- Pletené rukavice
- Termo prádlo – vrchný aj spodný diel.
3. Ďalšie výstrojné súčiastky sú poskytované v rovnakom farebnom vyhotovení s
primeraným označením príslušnosti k mestskej polícii a ich prideľovanie
schvaľuje primátor na základe návrhu náčelníka mestskej polície tak, aby
vynaložené finančné prostriedky boli v súlade so schváleným rozpočtom.
Čl. 2
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej
tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 18. septembra 2018.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom
uznesením č. 255/X/2018 dňa 9. októbra 2018
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta
a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 15. októbra 2018.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2018.
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