
M E S T O   KRÁSNO NAD KYSUCOU 

 

 
Schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou dňa 10.8.2009 

uznesením č.  145/2009 

 

 

 

Organizačno-pracovný poriadok 

Mestskej polície v Krásne nad Kysucou 
 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Organizačno-pracovný poriadok Mestskej polície v Krásne nad Kysucou (ďalej len 

MP) upravuje organizáciu MP, riadenie, povinnosti príslušníkov MP, vnútornú disciplínu, 

výcvik, ako aj vzťahy MP k štátnym orgánom.  

 

 

Čl. 2 

Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru 

 

1. Príslušníkom MP sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je 

telesne a duševne spôsobilá na plnenie úloh MP. Musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie 

ukončené maturitou. 

 

2. Zotrvanie príslušníka v pracovnom pomere, ktorý je počas pracovného pomeru v 

trestnom stíhaní, posudzuje individuálne primátor mesta na návrh náčelníka MP v zmysle ZP.  

 

3. Prijímacie konanie pre prijatie uchádzača za príslušníka MP vznikne na  základe ním 

vlastnoručne podpísanej žiadosti. Uchádzač o prácu v MP k žiadosti o prijatie predloží kópie 

dokladov o nadobudnutom vzdelaní, životopis a výpis z registra trestov.  

 

4. Na základe získaných materiálov bodu 3 je uchádzač podrobený výberovému konaniu, 

pozostávajúceho z pohovoru, fyzického testu, vyšetrenia psychológa a psychiatra. Na základe 

súhrnných výsledkov a na návrh náčelníka MP primátor rozhodne o prijatí uchádzača do 

pracovného pomeru.  

 

5. S uchádzačom, ktorý splní požadované nároky, uzatvorí primátor mesta pracovnú 

zmluvu na dobu určitú 12 mesiacov.  

 

6. Minimálne 15 dní pred skončením platnosti pracovnej zmluvy na dobu určitú predloží 

náčelník MP primátorovi mesta na základe výsledku skúšky o odbornej spôsobilosti (Vládne nar. 

č. 220/1992 o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície) prislušníka MP návrh na 

zmenu pracovného pomeru na dobu neurčitú.  
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7. Ak príslušník MP nevykoná skúšku o odbornej spôsobilosti do termínu určeného 

zákonom, resp. do 3 mesiacov odo dňa nástupu za příslušníka  MP, postupuje sa v zmysle ZP § 

63 ods. 1 písm. d/1.  

 

8. O preradení príslušníka MP na inú funkciu alebo o skončení pracovného pomeru 

rozhoduje primátor mesta na základe návrhu náčelníka MP.  

 

 

 

Čl. 3 

Vzťahy orgánov mesta k mestskej polícii 

PRIMÁTOR MESTA 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

1. Primátor mesta: 

a.) je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov MP a 

zamestnancov mesta 

b.) je autoritou pre disciplinárne konanie v zmysle ZP 

c.) je najvyššou autoritou MP  

2. MsZ: 

a.) zriaďuje alebo zrušuje MP ako svoj poriadkový útvar 

b.) menuje, prípadne odvoláva náčelníka MP na návrh primátora mesta 

c.) schvaľuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických 

prostriedkov MP 

d.) schvaľuje štatút MP  

Čl. V. 

Organizácia mestskej polície 

Organizačná štruktúra MP Krásno nad Kysucou sa delí  na dve hlavné zložky: 

1. riadiaco-administratívna: systém činností, vzťahujúci sa na riadiaco-administratívnu zložku 

je zameraný na riadenie výkonnej služby, vedenie evidencií, administratívne úkony . 

2. výkonná činná služba: je uskutočňovaná príslušníkmi MP zaradených v jednotlivých 

smenách a súvisí s výkonom služby priamo na území mesta Krásno nad Kysucou.  
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Čl. 4 

Odborná spôsobilosť, výcvik a školenia prislušníkov MP 

 

1. Príslušníci MP sú povinní sústavne si zvyšovať svoju odbornosť: 

 

a/ kurzami a školeniami, ktoré zabezpečuje náčelník, 

b/ systematickým štúdiom zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ako i VZN mesta Krásno nad Kysucou 

2. Náklady spojené so zvyšovaním odbornej spôsobilosti môže hradiť Mesto Krásno nad 

Kysucou 

 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti a oprávnenia jednotlivých prislušníkov MP 

 

1. Povinnosti náčelníka MP (ďalej len NMP): 

a/ organizuje prácu príslušníkov MP, 

b/ týždenne podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného 

poriadku a o výsledkoch činnosti MP, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 

c/ spolupracuje s MsÚ, veliteľstvom príslušného útvaru PZ, orgánmi štátnej zdravotnej správy, 

orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi štátnej správy,  

d/ predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti MP a zodpovedá za 

správnosť hospodárenia so zverenými prostriedkami, 

e/ vedie účtovnú evidenciu v zmysle platnej smernice pre obeh účtovných dokladov,  

f/ zodpovedá za odborný výcvik a školenie prislušníkov MP, 

g/ podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov MP, 

h/ odpovedá na písomné alebo ústne sťažnosti, týkajúce sa výkonu pracovných činností MP,  

ch/ plní ďalšie úlohy podľa organizačno-pracovného poriadku a pokynov primátora mesta, 

i/ vypracováva ročný rozpočet na činnosť MP a zodpovedá za jeho čerpanie,  

j/ zabezpečuje vybavenie príslušníkov MP pracovnými pomôckami, výstrojnými súčiastkami v 

súlade s výstrojnou smernicou, výzbrojnými súčiastkami a iným technickým vybavením, 

k/ môže nariadiť vyšetrenie za účelom zistenia, či prislušníci MP nie sú pod vplyvom alkoholu 

alebo iných omamných látok. 

 

2. Povinnosti zástupcov náčelníka MP (ďalej len ZNMP): 

 

a/ náčelníka MP v čase jeho neprítomnosti zastupujú ZNMP v plnom rozsahu, 

b/ kontrolujú výkon služby veliteľov smien a pracovníkov MP, 

c/ vedú evidenciu dochádzky a čerpania dovoleniek, spracovávajú mesačný výkaz evidencie 

dochádzky pre potreby finančnej učtárne, 
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d/ kontrolujú všetku dokumentáciu, týkajúcu sa výkonu služby (knihu služieb, súdnych 

doručeniek, dopravných priestupkov, priebežne sledovaných úloh), 

e/ spracovávajú a odstupujú nevyriešené dopravné priestupky odboru dopravnej polície,  

f/ pripravujú týždennú správu o výkone služby MP, 

g/ predkladajú NMP návrh výšky odmien jemu podriadených pracovníkov na základe 

pracovného výkonu,  

h/ plnia ostatné príkazy podľa pokynov NMP a primátora mesta, 

i/ na základe dohody o spolupráci podieľajú sa na koordinácii činnosti s OO PZ. 

 

3. Povinnosti veliteľa smeny: 

 

a/ veliteľ smeny riadi a koordinuje činnosť hliadok MP, 

b/ pri nástupe smeny preberá pracovisko a kľúče od skladu zbraní od veliteľa predchádzajúcej 

smeny, 

c/ zabezpečí výdaj a zaevidovanie prevzatia zbraní, skontroluje stav zbraní v trezore, 

d/ vykoná rozdelenie a inštruktáž hliadok s určením hlavných úloh smeny a priebežne 

sledovaných úloh podľa knihy, 

e/ vydá jednotlivým hliadkam rádiostanice s prideleným volacím znakom, čo sa zaznamená v 

prevádzkovom denníku rádiostanice, 

f/ zodpovedá za jednotné ustrojenie hliadok, 

g/ zodpovedá za hospodárnu prevádzku všetkých zariadení (auto, osvetlenie, telefón),  

h/ predkladá NMP návrh na mesačnú odmenu jednotlivým členom hliadok, 

ch/ kontroluje zaznamenávanie blokových pokút uložených na mieste v knihe blokových pokút, 

i/ vybavuje telefónne hovory, rieši pracovné záležitosti medzi pracovníkmi MsÚ a MP, resp. 

občanmi a príslušníkmi MP,  

j/ rieši priestupky v zmysle zákona SNR č. 372/90 Zb. priestupcov, ktorí sa dostavili na MP,  

k/ preberá oznámenia a podnety od občanov (písomné, telefonické) a eviduje ich v knihe služieb, 

l/ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku, 

m/ plní ostatné príkazy podľa pokynov NMP, ZNMP, 

n/ môže nariadiť vyšetrenie za účelom zistenia, či prislušníci MP nie sú pod vplyvom alkoholu 

alebo iných omamných látok. 

 

4. Povinnosti príslušníka MP 

 

a/ prvoradou úlohou príslušníka je preventívne pôsobenie a poriadková služba, b/ pri výkone 

pracovných povinností predchádzať a zabraňovať páchaniu priestupkov,  

c/ dohliadať na pokojný priebeh verejných zhromaždení občanov, 

d/ kontrolovať prevádzku trhovísk v meste, 
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e/ dohliadať na udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na mestských komunikáciách a verejných 

priestranstvách, 

f/ zabezpečiť ochranu verejno-prospešných zariadení, riešiť podnety a sťažnosti týkajúce sa 

porušovania vecí verejného poriadku, 

g/ dbá o ochranu životného prostredia na území mesta,  

h/ ukladá a vyberá blokové pokuty za priestupky, ktorých riešenie podľa zákona SNR č. 372/90 

Zb. spadá do kompetencie obcí, 

ch/ doručuje súdne obsielky, rozhodnutia a zabezpečuje pokojný priebeh ich výkonu,  

i/ kontroluje dodržiavanie VZN Mesta Krásno nad Kysucou  

j/ zhromažďovanie podkladov pre vyrubovanie miestnych a správnych poplatkov, 

k/ plní ostatné príkazy podľa smerníc a príkazných listov NMP a rozhodnutí primátora mesta,  

l/ dôsledne využíva oprávnenia a plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 564/91 Zb. o obecnej 

polícii, 

m/ je povinný podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo 

iných omamných látok, 

n/ pri zistení priestupku alebo tresného činu zaistí všetky potrebné údaje na ďalšie procesné 

úkony (osobné údaje páchateľa a svedkov, prípadne fotodokumentáciu a iné dôkazy).  

 

 

 

Čl. 6 

Hodnosti príslušníkov mestskej polície 

1. Členenie: 

a) Kadet 

b) Mestský policajt 

c) Inšpektor 

d) Seržant 

e) Poručík 

f) Kapitán 

g) Major 

h) Plukovník  

2. Príslušník mestskej polície nosí kovové insígnie hodnosti na špiciach goliera košele ako 

doplnok k uniforme : 

a) Mestský policajt - kovové písmena MP na golieri 

b) Inšpektor - 2 žlté zlomené pásky smerom hore 
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c) Seržant - 3 žlté pásky smerom hore 

d) Poručík - 1 tehlička zlatá 

e) Kapitán - 2 tehličky zlaté 

f) Major - 1 javorový list zlatý 

g) Plukovník - 2 javorové listy zlaté  

 

3. Náčelníka do hodnosti menuje primátor mesta. Ostatných príslušníkov  MP  menuje do 

hodnosti náčelník MP.  

4. Náčelník mestskej polície nosí na prikrývke hlavy insígnie mesta. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizačno-pracovný poriadok bol vypracovaný v súlade so: 

 

- Zákonníkom práce, 

- Zákonom SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/94 Z. z. 

  a nariadenia vlády č. 220/92 Zb., 

- VZN o mestskej polícii schváleného MZ dňa 10.8.2009, uzn. č. 144/2009. 

 

 2. Na tomto Organizačno-pracnovnom pozadku MP sa uznieslo mestské zastupitelstvo 

v Krásne nad Kysucou svojím uznesením č. 145/2009 zo dňa 10.8.2009. 

 

 3. Organizačno-pracovný poriadok MP bol vyvesený dňa 11.8.2009 na úradnej tabuli 

mesta a nadobúda účinnosť dňom 26.8.2009.  

 

 4. Prijatým tohoto organizačno-pracovného poriadku MP sa ruší organizačno-pracovný 

poriadok MP prijaté uzn. č. 160/2008 zo dňa 11.8.2008. 

 

 

 

 

Vyvesené: 11.8.2009 

 

Zvesené: 26.8.2009 

 

 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        zástupca primátora 


