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Mesto Pezinok
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 11/2020
o mestskej polícii

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky,
podľa ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa 10.12.2020 na tomto
všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN").

§1
Účel VZN
Účelom tohto VZN je bližšie špecifikovať činnosť útvaru Mestskej polície Mesta Pezinok
(d'alej len „mestská polícia"), ktorá bola VZN Mesta Pezinok zriadená 19.09.1991, zosúladiť
právny rámec jej fungovania s existujúcim právnym stavom, určiť jej postavenie, organizáciu,
vymedziť jej úlohy, určit' oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície, rámcovo
vymedziť pracovno-právne vzfahy, materiálno technické zabezpečenie a definovat'
preukazovanie príslušnosti k nej.
§2
Pôsobnost' a postavenie mestskej polície
(1) Územná, ako aj vecná pôsobnosť mestskej polície je vymedzená územím mesta Pezinok.
(2) Pokiaľ sa v texte všeobecne záväzného nariadenia vyskytuje pojem „mesto", rozumie sa
tým Mesto Pezinok. Pokiaľ sa v texte vyskytuje označenie orgánu samosprávy bez
bližšieho určenia, rozumie sa tým orgán Mesta Pezinok. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem
„zákon" bez jeho bližšieho určenia, rozumie sa tým zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov.
(3) Mestská polícia je poriadkový útvar Mesta Pezinok pôsobiaci pri zabezpečovaní
mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pinení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského
zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora Mesta.
(4) Mestskú políciu zriad'uje a zrušuje Mesto Pezinok všeobecne záväzným nariadením.

(5) Mestská polícia a jej príslušníci sa pri svojej činnosti riadia ústavou, ústavnými zákonmi,
zákonmi, d'alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými
nariadeniami Mesta.
§3
Príslušníci mestskej polície
(1) Organizáciu mestskej polície upravuje § 5 zákona. Bezúhonnosť príslušníka mestskej
polície ako predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme je upravená v zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (d'alej
len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme").
(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o ukončení úpiného stredného vzdelania
alebo úpiného stredného odborného vzdelania a potvrdením o absolvovaní odbornej
prípravy príslušníkov mestskej polície a potvrdením o úspešnom vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru podľa zákona
a nadväzujúcich právnych predpisov. Odbornú prípravu príslušníka mestskej polície počas
trvania pracovného pomeru zabezpečuje Mesto Pezinok.
(3) Počet príslušníkov mestskej polície a objem mzdových prostriedkov, ako aj rozsah
technických prostriedkov určuje Mestské zastupiteľstvo v Pezinku každoročne schválením
rozpočtu mestskej polície na príslušný kalendárny rok s prihliadnutím na rozsah úloh
mestskej polície.
(4) Osobitné sociálne poistenie príslušníkov mestskej polície upravuje zákon.
§4
Organizácia mestskej polície
(1) Organizácia mestskej polície je určená organizačnou štruktúrou mestskej polície, ktorú
schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením.
(2) Ďalšie podrobnosti organizácie mestskej polície a rámcová náplň práce jednotlivých
príslušníkov mestskej polície sú určené v interných normatívnych právnych aktoch (napr.
Pracovný poriadok mestskej polície, Služobný poriadok mestskej polície), ktoré schvaľuje
primátor Mesta Pezinok (d'alej len „Primátor").
(3) Pre zabezpečenie pinenia úloh mestskej polície vydáva primátor, náčelník mestskej
polície, jeho zástupca, prípadne d'alší vedúci zamestnanci mestskej polície, d'alšie interné
právne normy (smernice, nariadenia a rozkazy), ktoré je každý príslušník mestskej polície
povinný dodržiavat'.
§5
Riadenie mestskej polície
(1) Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Priamym nadriadeným náčelníka mestskej
polície je primátor, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
(2) Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské
zastupiteľstvo.

(3) Náčelník mestskej polície musí spĺňať všetky podmienky stanovené pre príslušníka
mestskej polície uvedené v zákona, ako aj v zákone o výkone práce vo verejnom záujme.
(4) Úlohy náčelníka mestskej polície upravuje zákon v § 6.
(5) Náčelníka v jeho neprítomnosti zastupuje stály zástupca náčelníka mestskej polície pre
výkon služby.
§6
Základné úlohy mestskej polície
(1) Základné úlohy mestskej polície sú upravené v § 3 zákona.
(2) Mestská polícia pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku vykonáva
v územnom obvode mesta hliadkovú alebo obchôdzkovú službu a piní konkrétne úlohy,
ktoré jej vo svojej právomoci uloží mestské zastupiteľstvo a primátor alebo o ktorých sa
dohodne s inými orgánmi mesta v rámci ich pôsobnosti.
(3) Mestská polícia dohliada na dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov pri pinení úloh mesta, chráni majetok, iné zákonom chránené spoločenské
vzťahy a oprávnené záujmy mesta a jeho obyvateľov.
(4) Popri pinení úloh stanovených zákonom a predchádzajúcimi odsekmi tohto VZN, mestská
polícia vykonáva, sleduje, preveruje, zisťuje alebo kontroluje:
a) dodržiavanie trhových poriadkov, predajnej a prevádzkovej doby,
b) dodržiavanie zákazu predávania, podávania alebo inak umožnenia požitia
alkoholických nápojov osobám mladším ako osemnásť rokov,
c) dodržiavanie zákazu konzumácie alkoholu na verejne prístupných miestach,
d) povinnosti vlastníkov a držiteľoy psov,
e) dodržiavanie podmienok nočného pokoja a doby určenej na odpočinok a regeneráciu
síl,
f) povinnosti užívateľoy miestnych komunikácií,
g) užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta v rozpore s účelom jeho
využitia,
h) povinnosti, zákazy pôvodcov a držiteľov komunálneho a drobného stavebného
odpadu,
i) dodržiavanie pravidiel a podmienok informačného systému a výlepovej služby mesta
(5) Mestská polícia vykonáva odchyt túlavých a zabehnutych
' psov, zabezpečuje prevádzku
karanténnej a odchytovej stanice. Podrobnosti prevádzkovania karanténnej stanice určuje
samostatná smernica schválená primátorom Mesta Pezinok.
(6) Mestská polícia dbá o prevenciu pred narušovaním zákonnosti a verejného poriadku. Za
tým účelom:
a) pripravuje a realizuje vlastné projekty prevencie kriminality pre všetky cieľoyé
skupiny obyvateľoy mesta; školské zariadenia v meste (materské, základné, stredné
školy a stredné odborné učilištia),
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b) vykonáva sústavný dozor, najmä obchôdzkovou alebo hliadkovou službou na
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
c) výchovne pôsobí na občanov a na osoby zodpovedné za organizovanie verejných
podujatí, aby rešpektovali verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania,
d) predkladá návrhy a podnety orgánom mesta na zlepšenie úrovne ochrany verejného
poriadku a na odstránenie príčin, ktoré vedú k jeho narušovaniu.
§7
Povinnosti mestskej polície
(1) Základné povinnosti mestskej polície sú upravené v § 7 zákona.
(2) Príslušník mestskej polície je okrem toho povinný:
a) Sústavne, počas trvania pracovného pomeru si zvyšovat' odbornú a fyzickú
pripravenosť. Odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície zabezpečuje
náčelník mestskej polície.
b) V čase mimo služby vykonat' zákrok, prípadne vyrozumieť najbližší útvar Policajného
zboru, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený
život, zdravie alebo majetok.
(3) Príslušník mestskej polície nie je povinný vykonať služobný zákrok ak:
a) je v čase mimo služby pod vplyvom takých liekov alebo iných látok, ktoré vážne
znižujú jeho schopnosť správne konat',
b) na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený,
c) tomu bráni dôležitý záujem služby.
§8
Oprávnenia mestskej polície
Všeobecné oprávnenia, oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, oprávnenie požadovať
vysvetlenie, oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania súdu, oprávnenie otvorit'
byt, oprávnenie odňať vec a oprávnenie zastavovat' vozidlá sú upravené v §§ 8 až 12a zákona.
§9
Technické prostriedky a materiálne zabezpečenie mestskej polície
(1) Rozsah technických prostriedkov a materiálne vybavenie mestskej polície určuje Mestské
zastupiteľstvo v Pezinku schválením rozpočtu mestskej polície na príslušný kalendárny
rok s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
(2) Za účelom ochrany života a zdravia, majetku mesta a jej občanov, ako aj iného majetku
v meste pred poškodením, zničením, odcudzením, stratou alebo zneužitím, je mestská
polícia oprávnená v rámci príslušných právnych predpisov využívať ústredne
zabezpečujúce signalizáciu a iné zabezpečovacie a technické systémy určené na ochranu
majetku a osôb (napr. strediská registrácie poplachu a kamerové monitorovacie systémy).
(3) Mestská polícia je oprávnená, ak je to potrebné na pinenie jej úloh a na zaznamenávanie
priebehu jej činnosti alebo zákroku, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy
z miest verejne prístupných. Vyhotovené záznamy možno využiť len na účely trestného

konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak
vyhotovené záznamy nie sú využité na účely trestného konania alebo konania
o priestupkoch, vyhotovené záznamy mestská polícia zlikviduje najneskôr v lehote 15 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
(4) Pravidlá, podmienky, systém a účel používania bezpečnostného kamerového systému
mesta Pezinok a mobilného monitorovacieho kamerového systému v meste Pezinok,
v správe mestskej polície, určuje samostatná smernica schválená primátorom.
§ 10
Zbraň a donucovacie prostriedky
(1) Príslušník mestskej polície nosí pri pracovnej činnosti krátku guľovú zbraň.
(2) Držiteľom zbrane je podľa osobitných predpisov Mesto Pezinok.
(3) Povinnosti súvisiace so skladovaním, vydávaním, nakladaním a manipuláciou so zbraňami
a strelivom upravuje osobitný zákon a samostatná smernica schválená primátorom mesta.
(4) Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom mestskej polície sú upravené v § 19
zákona.
(5) Okruh prípustných donucovacích prostriedkov a pravidlá ich použitia príslušníkmi
mestskej polície sú upravené v §§ 13 až 18 zákona.
§ 11
Preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii
(1) Príslušník mestskej polície preukazuje svoju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou
príslušníka mestskej polície s viditeľne umiestneným kruhovým znakom mestskej polície,
identifikačným odznakom mestskej polície, preukazom príslušníka mestskej polície, ako
aj ústnym vyhlásením „mestská polícia".
(2) Príslušník mestskej polície je povinn y' pred zákrokom preukázat' svoju príslušnosť
k mestskej polícii. Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku
neumožňujú.
(3) Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník mestskej polície svoju príslušnosť k mestskej
polícii iba vo výnimočných prípadoch, ked' okolnosti zákroku neumožňujú túto
príslušnosť preukázat' rovnošatou alebo preukazom príslušníka mestskej polície.
§ 12
Rovnošata, preukaz a identifikačný odznak príslušníka mestskej polície.
(1) Rovnošata príslušníkov obecných a mestských polícií je jednotná na celom území
Slovenskej republiky. Jej súčasti, farebné vyhotovenie a identifikačné znaky sú určené v §
22 zákona a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

(2) Vyobrazenie kruhového znaku mestskej polície umiestneného na rukávoch rovnošaty je
súčasťou prílohy č. 2 tohto VZN.
(3) Preukaz a identifikačný odznak príslušníka mestskej polície je zobrazený v prílohe č. 2
tohto VZN.
(4) Príslušník mestskej polície nosí rovnošatu iba pri pinení úloh mestskej polície podľa
zákona alebo na základe rozhodnutia primátora.
(5) Okrem výstrojných súčiastok uvedených v zákone môž'e príslušník mestskej polície
používat' aj d'alš'ie výstrojné súčiastky v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným
označením príslušnosti k mestskej polícii. Popis d'alších výstrojných súčiastok je uvedený
v prílohe č.1 tohto VZN.
(6) Ďalšie podrobnosti o používaní výstrojných a výzbrojných súčiastok, stanovenie doby ich
životnosti určuje smernica o používaní rovnošaty — výstrojných súčiastok, výzbrojných
súčiastok, pracovných prostriedkov a pomôcok mestskej polície, ktorú schvaľuje primátor.
(7) Preukaz príslušníka mestskej polície obsahuje fotografiu, meno, priezvisko a identifikačné
číslo príslušníka mestskej polície; názov „Mestská polícia"; názov mesta „Pezinok"
a podpis primátora.
(8) Preukaz príslušníka mestskej polície nesmie byt' zameniteľný s preukazmi ozbrojených
zborov a ozbrojených síl a môže sa používať len pri pinení úloh mestskej polície.
(9) Na ľavej strane rovnošaty príslušníka mestskej polície je 20 mm nad stredom horného
okraja vrecka umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis
MESTSKÁ POLÍCIA, názov MESTO PEZINOK, erb mesta a identifikačné číslo
príslušníka mestskej polície.
§ 13
(1) Iným fyzickým alebo právnickým osobám je používanie výstrojných súčastí mestskej
polície, odznaku príslušníka mestskej polície, preukazu príslušníka mestskej polície
a označení motorových vozidiel mestskej polície zakázané.
(2) Takisto je zakázané iným fyzickým a právnickým osobám používat' výstrojné súčasti,
odznaky, preukazy a označenie motorových vozidiel, obsahujúce identifikačné znaky,
ktoré by mohli svojou podobnosťou spôsobiť zámenu s identifikačnými znakmi mestskej
polície.
(3) Stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie výstrojných a výzbrojných súčiastok
mestskej polície, odznaku príslušníka mestskej polície, preukazu príslušníka mestskej
polície je príslušník mestskej polície povinný bezodkladne nahlásiť náčelníkovi mestskej
polície.
§ 14
Označenie motorových vozidiel používaných na pinenie úloh mestskej polície

(1) Na pinenie úloh mestskej polície podľa zákona a tohto všeobecne záväzného 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. Na obidvoch
predných dverách vozidla je pod nápisom Mestská polícia umiestnený názov mesta
Pezinok tvorený veľkými tlačenými písmenami čiernej farby a erb mesta Pezinok. Na
prednej časti vozidla je pod nápisom Mestská polícia umiestnený erb mesta Pezinok.
(2) Podrobnosti o označení motorových vozidiel používaných na pinenie úloh mestskej
polície sú upravené v § 22a zákona.
(3) Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením motorových
vozidiel mestskej polície, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané.
§ 15
Napojenie bezpečnostných systémov na mestskú políciu
Pripojenie bezpečnostných systémov na verejnú telefónnu linku mestskej polície je zakázané.
Na základe písomnej dohody s Mestom Pezinok je možné pripojenie bezpečnostného systému
na telefónnu linku ktorá je zriadená na mestskej polícii na tento účel.
§ 16
Dohl'ad štátu nad činnost'ou obecnej polície
(1) Mesto, ktoré má zriadenú mestskú políciu, je povinné do 31.marca každého roka zaslat'
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky správu o činnosti mestskej polície za
predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Podrobnosti o povinnosti zaslania správy o činnosti mestskej polície sú upravené v §§
26a, 26b zákona.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN Mesta Pezinok č. 8/2013 o mestskej polícii Mesta Pezinok.
§ 18
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta
www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 a s uplatnením pripomienok podFa § 6
ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Mesta.
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom
úrade v Pezinku
Ing. arch. Igor Hianik
primátor Mesta Pezinok

Príloha č. 1 VZN

Ďalšie výstrojné súčiastky — rovnošata, určené mestom nad rámec
výstrojných súčiastok uvedených v § 22 zákona
Polokošeľa, krátky rukáv, modrej farby. Na ľavom rukáve je našitý znak mestskej polície a na
chrbte nápis mestská polícia.
Tričko, krátky rukáv, modrej farby pod košeľu formou „rozhalenka";
Bunda fluorescenčne žltá s kapucňou, dve náprsné vrecká na zips, na ľavom rukáve so
znakom mestskej polície a nápisom mestská polícia na chrbte.
Pláštenka do dažd'a — modrá s potlačou Mestská polícia na chrbte a fluorescenčnými prvkami
Šál - modrej farby, bavinený
Rukavice — čiernej farby, prstové
Pokrývka hlavy:
- baret, modrej farby s našitým farebným znakom Mesta Pezinok;
Pulóver, pletený, tmavo modrý, výstrih do tvaru V, na oboch rukávoch je našitý znak
mestskej polície;
Vesta, pletená - tmavo modrá, výstrih do tvaru V;
Maskáčová súprava
maskáčové nohavice, tmavo modrej farby, zosilnené šitie, spevnenie sedacej časti a
štepované spevnenia na kolenách;
- tričko - tmavo modrej farby s potlačou mestská polícia na chrbte a prednom diely. Na ľavom
rukáve potlač znak Mestskej polície Pezinok ;
- maskáčová bunda, modrej farby, s potlačou mestská polícia na chrbte , zosilnené šitie. Na
oboch rukávoch bundy je našitý znak mestskej polície;

Vesta reflexná — fluorescenčne žltá, s nápisom na chrbte mestská polícia;
Vesta taktická — čiernej farby s nápisom na chrbte mestská polícia;
Vesta balistická — čiernej farby s nápisom na chrbte mestská polícia;

Pracovná súprava — odchyt túlavých zvierat, údržba technických prostriedkov mestskej
polície;
- bunda — tmavomodrá farba, na ľavom rukáve našitý znak mestskej polície;
- nohavice — tmavomodrá farba s dvomi prednými vreckami;

Popis výstrojných súčiastok a vzory vyobrazenia rovnošaty príslušníka mestskej polície sú
uvedené v Smernici o používaní rovnošaty, výstrojných súčiastok, výzbrojných súčiastok,
pracovných prostriedkov a pomôcok mestskej polície v Pezinku

Príloha č. 2 VZN
1. Znak Mestskej polície Pezinok
Znak mestskej polície má kruhový tvar s priemerom najmenej 100 mm. Podklad znaku je
tmavomodrej farby. V strede tohto znaku je umiestnený mestský erb s veľkosťou najmenej 30
mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel (Náležitosti mestského erbu upravuje VZN
Mesta Pezinok č. 19/1991).
Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA" a názov
Mesta „PEZINOK"; veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Po celom obvode znaku Mestskej
polície Pezinok je lemovanie žltej farby. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo
vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIÁ" s veľkosťou
písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom 100 mm a šírke 20
mm
Príslušník MsP, ktorý vykonáva v rámci pinenia úloh funkciu služobný kynológ (psovod) nosí
na pravom rukáve bundy, saka, pulóvra a košele znak mestskej polície, v ktorého strede je
umiestnená kresba hlavy psa pod ktorou je nápis „psovod". Ostatné náležitosti tohto znaku sú
rovnaké, ako pri znaku mestskej polície.

2. Kovový odznak na čiapku.
Odznak je vyrobený z lešteného kovu, farby striebornej; v strede odznaku je v hornej časti
kruhu nápis „Mestská" a v dolnej časti lemovania kruhu „Polícia". Slovo polícia je čiernej
farby.

lpr

3. Služobný preukaz príslušníka Mestskej polície Pezinok.
Preukaz s rozmermi 10 x 7 cm je zaliaty do plastovej fólie.
Strana 1 (čelná)
fotografia : farebná 4,5 x 3,5 cm v rovnošate príslušníka MsP
názov : Služobný preukaz
názov : Mesto Pezinok
názov : Mestská polícia
znak Mesta Pezinok vo farebnom prevedení
identifikačné (evidenčné) číslo príslušníka mestskej polície
dátum vydania
Strana 2 (zadná)
názov : Služobný preukaz
názov : Mesto Pezinok
názov : Mestská polícia
znak Mesta Pezinok vo farebnom prevedení
meno a priezvisko príslušníka mestskej polície
odtlačok kruhovej pečiatky - Mesto Pezinok
podpis primátora Mesta Pezinok
Poučenie v znení (Nálezca je povinný neodkladne odovzdat' tento preukaz na
najbližšom útvare polície alebo miestnej správy. Ten, kto prevzal preukaz do úschovy
je povinný bez prietahu ohlásit' nález obci, ktorá ho vydala. Zneužitie tohto preukazu
sa trestá !)
Súčasťou služobného preukazu je:
➢ Služobný odznak Mestskej polície Pezinok.
Služobný preukaz a služobný odznak sú vložené do koženého čierneho puzdra, na ktorého
čelnej strane je nápis Mestská polícia.

MESTS
mesta PEZINOK

s

CIA
PREUKAZ

mesta

NÝ PREUKAZ

Meno:

Priezvisko:

pečiatka organizácie
videnčné číslo.
Dátum vydania:

podpis primátora mesta

Fksučenie:
Nálezra je povinný neodkladne odovzdat tento preukaz na najbližšom Iltvare polície alebo miestnej správy. Ten. kto prevzal preukaz do Usehovy je povinný bez prieťaho ohlásii nález obci. ktorá
ho vydala.

ZNEUŽITIE TOHTO PREUKAZU SA

SI.VŽOBNÝ PIWUKAZ

4. Služobný odznak Mestskej polície Pezinok
-

-

služobný odznak je vyhotovený v tvare elipsy
rozmery : výška — 6,5 cm x šírka 5,0 cm
materiál : leštený kov striebornej farby
slovenský znak je v základných farbách (biela, modrá, červená)
podklad znaku mesta Pezinok (sv. Anna) je vyobrazený podľa heraldických pravidiel
(Náležitosti mestského erbu upravuje VZN Mesta Pezinok č. 19/1991) farby zelenej,
červenej, žltej a bielej
nápis Mestská polícia a Mesto Pezinok spolu s identifikačným číslom je čiernej farby

