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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č.__/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje:

Zmenu  a  doplnenie  Organizačného  poriadku  Mestskej  polície  v Žiline podľa predloženého materiálu od 01.01.2009.
      
      
















Dôvodová správa
Predkladaná Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina bola vypracovaná na základe potreby riešiť usporiadanie rozhodovacích kompetencií                     vo vnútorných predpisoch MP Žilina ako aj potreby modernizácie súčasného Organizačného poriadku MP Žilina.    
Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar Mesta Žilina, ktorého organizáciu, objem mzdových prostriedkov a  rozsah technických prostriedkov určuje mestské zastupiteľstvo.  
     	Na základe požiadaviek vedenia Mesta Žilina a mestského zastupiteľstva zefektívniť činnosť Mestskej polície v Žiline boli prehodnotené činnosti jednotlivých oddelení.               Po zhodnotení súčasného stavu je navrhovaným riešením na zlepšenie situácie zmena a doplnenie organizačného poriadku. 
 V dokumente Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline ostávajú všeobecné ustanovenia, povinnosti a úlohy mestskej polície vyplývajúce     zo zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii nezmenené. 
     	Podstatné a najdôležitejšie zmeny organizačného poriadku sa dotýkajú organizačného členenia Mestskej polície v Žiline a zamerania činnosti jednotlivých oddelení a referátov. Organizačný poriadok sa rozširuje o vnútorné a organizačné oddelenie, pod ktorého riadenie spadajú referáty organizačno – personálny, ekonomický a hospodárskej správy, ďalej             sa rozširuje o oddelenie výkonu MP IV. – Mestskej pohotovostnej jednotky (ďalej len MPJ), ktoré spadá pod priame riadenie zástupcu náčelníka MP Žilina, referát informatiky bol doplnený pod riadenie oddelenia odborných policajných činností.  
     	V organizačnom členení je okrem oddelení výkonu I. - III.  navrhnuté vytvoriť oddelenie výkonu MP IV. – MPJ, ktorá bude plniť úlohy MP na celom území mesta Žilina, pričom hlavnou náplňou činností tohto oddelenia bude zabezpečovanie výjazdov k prípadom oznámeným na operačné stredisko, ako aj ochrana objektov napojených na pult centrálnej ochrany MP. Doplnenie oddelenia výkonu IV. – MPJ v navrhovanom organizačnom poriadku vyplýva z bezpečnostnej situácie v meste s prihliadnutím na demografické a geografické podmienky, aktuálne potreby MP a personálne obsadenie MP. Cieľom je čo najviac zefektívniť činnosť MP Žilina v rámci výkonu a zároveň skrátenie časových úsekov              od prijatia oznámenia do príchodu hliadky na miesto hlásenej udalosti.
Do organizačnej štruktúry je zahrnuté aj chránené pracovisko – obsluha kamerového systému, ktoré bude spadať pod riadenie oddelenia vnútorného a organizačného. Chránené pracovisko pre občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti bolo zriadené dňom 01.10.2008 v priestoroch MP Žilina s celkovým počtom šesť pracovných miest (z toho pre 5 žien a 1 muža). Občania so ZP  boli dňom 01.10.2008 zamestnaní na pracovnú pozíciu operátor kamerového systému, informátor prvého kontaktu, s týždenným pracovným časom 37,5 hod. Základnou ideou  zriadenia chráneného pracoviska bolo posilnenie výkonu a efektívnejšie využitie policajtov pri plnení úloh v uliciach mesta. 
Navrhované organizačné členenie odráža súčasné potreby efektívneho fungovania MP s cieľom posilnenia výkonu ako aj zabezpečenia ďalších úloh kladených na MP.                                                                         
                                                                                                                                                                                   
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline schváleného dňa 27.08. 2007 podľa predloženého materiálu nasledovne:                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                    V Čl. II.  Organizačné členenie MP Žilina – zameranie činností jednotlivých oddelení  

V časti:   Organizačné členenie                                                                                                               odsek  tretí:  a) za text „III. – Hájik“ sa dopĺňa text „IV. – Mestská pohotovostná jednotka (ďalej len MPJ)“    
                     b) vypúšťa sa text „sekretariát náčelníka“ a dopĺňa sa text „vnútorné a organizačné oddelenie“                                                                                   
                                                                                                                                                Priamo pod riadenie náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:                                                                       V bode 2. sa vypúšťa text „sekretariát náčelníka“ a dopĺňa sa text „vnútorné a organizačné oddelenie“
                                                                                                                                                   Priamo pod riadenie zástupcu náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:                                                             a) v bode 1. sa za text „III. – Hájik“ dopĺňa text „IV. – MPJ“                                                                                        b) vypúšťa sa celý bod 3
                                                                                                                                                Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia odborných policajných činností spadajú tieto referáty:                                                                                                                                         Dopĺňa sa bod „5. policajti referátu informatiky“
                                                                                                                                                    Ďalej sa v časti Organizačné členenie dopĺňa odstavec:   
„Priamo pod riadenie vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia spadajú tieto referáty:                                                                                                                                        1.   referát organizačno – personálny                                                                                     
2.   referát ekonomický                                                                                                          
3.   referát hospodárskej správy“





                                                                                                                                      V časti: Zameranie činnosti jednotlivých zamestnancov a oddelení                                             
V bode 1. Zástupca náčelníka                                                                                                          a) v druhom, treťom a štvrtom odseku sa vypúšťa text „obsluha kamerového systému“                                    b) v druhom odseku sa za text „III. – Hájik“ dopĺňa text „IV. – MPJ“                                                                         
                                                                                                                                               V bode 2.
a) vypúšťa sa v celom rozsahu „Sekretariát náčelníka MP – zabezpečuje a vykonáva:“ /vrátane následného súvisiaceho textu/ 
b) dopĺňa sa text 
„Vnútorné a organizačné oddelenie (VOO)“/ s odstavcami a textom: 
Referát organizačno – personálny   -  zabezpečuje a vykonáva:                                                                                  
vedie agendu súvisiacu s ukladaním úloh náčelníkom MP  a   sleduje plnenie termínov plnenia úloh, 
organizačne zabezpečuje pracovný programu náčelníka MP, 
vedie agendu súvisiacu s vybavovaním, evidovaním a archivovaním spisov v zmysle zákona o archívoch a registraturách,
vedie agendu súvisiacu s došlou a odoslanou poštou,
vedie agendu súvisiacu so zmluvami a spracováva kúpnopredajné zmluvy a zmluvy o dielo, 
sleduje úlohy uložené  mestskej polícii z porád, schôdzí, zasadnutí MZ s následným hodnotením a vedením agendy k daným úlohám a jej odstúpením príslušným inštitúciám,
vypracováva správu o činnosti MP za I. polrok a príslušný kalendárny rok predkladanú MZ mesta a správu o činnosti MP predkladanú MV SR v zmysle zákona o obecnej polícii,
vedie personálnu a mzdovú agendu príslušníkov MP a ostaných zamestnancov MP,
vypracováva pracovné zmluvy a platové dekréty, ktoré predkladá ekonomickému odboru MÚ na základe legislatívnych zmien, zvýšenie resp. zníženie osobných príplatkov  na základe rozhodnutí náčelníka MP a  spracováva návrhy na odmeny podľa pokynu náčelníka MP,
kontroluje a odsúhlasuje počty odpracovaných hodín jednotlivými zamestnancami podľa dochádzky do zamestnania, príkazov a dohôd o vykonaní práce nadčas, pracovnej pohotovosti a predkladá ich na schválenie náčelníkovi MP pred odovzdaním  na ekonomický odbor MÚ Žilina,  
vedie agendu súvisiacu s kontrolnou činnosťou poverených zamestnancov MP na výkon kontroly a pri zistení porušenia pracovnej disciplíny u jednotlivých zamestnancov MP sústreďuje a spracováva podklady za účelom prijatia disciplinárnych opatrení príp. vypracovania upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny,
v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynu náčelníka MP vykonáva zmeny Štatútu Mestskej polície Žilina, vypracováva Organizačný poriadok MP Žilina, Platový poriadok MP a Pracovný poriadok MP Žilina, kde premieta zmeny právnych predpisov súvisiacich s aktualizáciou uvedených dokumentov ako aj zmeny na základe rozhodnutia náčelníka MP 
vedie agendu súvisiacu s činnosťou MP Žilina v krízovom štábe mesta a sleduje termíny a včasnosť plnenia úloh vyplývajúcich pre MP, 
spracováva   agendu   na   úseku   CO   v súlade s požiadavkami príslušného odboru MÚ,
zabezpečuje činnosť obsluhy kamerového systému a plnenie úloh v mieste prvého kontaktu     s občanmi
plní aj iné úlohy na základe pokynu náčelníka MP.


Referát ekonomický  -  zabezpečuje a vykonáva:                                                                                                                                                                                          
-	vedie ekonomickú a účtovnú agendu MP na základe zákona o účtovníctve a interných právnych noriem upravujúcich spôsob ich vedenia,
-	pripravuje podklady na spracovanie rozpočtu MP na príslušné roky, ktoré predkladá náčelníkovi MP a spracováva návrh rozpočtu podľa pokynov náčelníka MP,
-	sleduje čerpanie rozpočtu na jednotlivých účtoch a mesačne predkladá náčelníkovi MP prehľady o stave čerpania rozpočtu a vykonáva polročné a ročné vyhodnotenie čerpania rozpočtu, 
-	v prípade potreby predkladá na ekonomický odbor MÚ návrhy na zmeny rozpočtu odsúhlasené náčelníkom MP, 
-	vedie evidenciu došlých faktúr, účtovnú evidenciu majetku a účtovne kontroluje zaradenie majetku s vykázaním ročných prírastkov a úbytkov, 
-	zabezpečuje úhrady dodávateľských faktúr prostredníctvom ekonomického odboru MÚ           a zúčtovávanie dokladov pre nákup tovarov a služieb v hotovosti s vykonaním mesačného vyúčtovania predkladaného ekonomickému odboru MÚ, 
-	vedie agendu súvisiacu s poistením zamestnancov, zabezpečuje realizáciu úhrad poistného za zamestnancov MP a vykonáva činnosti spojené s odškodnením pracovných úrazov a nárokov za všetky druhy úrazov vyplývajúcich zo zákonného aj individuálneho poistenia zamestnancov,
-	zabezpečuje oznámenie pracovného úrazu príslušným odborom MÚ Žilina 
-	zabezpečuje mesačné objednávanie stravných lístkov z MÚ  Žilina a dodávateľskej firmy pre pracovníkov MP ako aj následný výdaj a predaj zamestnancom MP so zreteľom  na zníženie počtu z dôvodu  OČR, PN, SC  a odvod zinkasovanej hotovosti na účet mesta,
-	vedie evidenciu dochádzky a vedie agendu súvisiacu s príkazmi a dohodami o vykonaní práce nadčas ako aj pracovnej pohotovosti a zabezpečuje jej spracovanie pre ekonomický odbor MÚ Žilina, 
-	sústreďuje mesačné podklady k výplatám od jednotlivých  veliteľov oddelení výkonu                    a spracováva mesačné vyhotovenie podkladov k výplatám za náčelníka, zástupcu náčelníka, veliteľa školiaceho a výcvikového strediska, veliteľa oddelenia odborných policajných činností, vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia a ostatných zamestnancov v zmysle dohôd o vykonaní práce a predkladá ich na zúčtovanie príslušnému odboru MÚ Žilina,
-	vedie prehľad o čerpaní dovoleniek  pracovníkmi  MP  a  archivuje  dovolenkové lístky,
-	zabezpečuje pokladničnú hotovosť a realizuje úhrady v hotovosti, 
-	vedie pokladničnú knihu a vykonáva zúčtovanie nákupov v hotovosti k čomu vystavuje výdavkový pokladničný doklad pričom v prípade, že sa jedná o majetok podliehajúci účtovnej evidencii postupuje v zmysle zákona o účtovníctve, 
	vykonáva mesačné vyúčtovanie pokladničnej hotovosti, ktoré spoločne s originálmi dokladov a peňažným denníkom predkladá po schválení náčelníkom MP ekonomickému odboru MÚ Žilina, 

plní úlohy na základe pokynu náčelníka MP a vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia.   

Referát hospodárskej správy -  zabezpečuje a vykonáva:                                                                                  
	zabezpečuje prevádzky schopnosť budovy MP a okolia budovy MP vrátane kontroly čistoty a zabezpečenia odstránenia nedostatkov, 

	zabezpečuje výzbroj, výstroj pre príslušníkov MP a ochranné a hygienické pracovné prostriedky pre všetkých zamestnancov MP,

zabezpečuje vykonanie revízií zariadení, na ktoré sa vzťahujú príslušné právne              predpisy - revízia elektriny v budove MP, kotolne - nízkotlakových nádob  a  príslušenstva, revízie hasiacich prístrojov, komínov a pod.,
zabezpečuje  servis vysielacej techniky, kamerového systému MP a PCO MP,
vedie evidenciu zmlúv a dokumentáciu k objektom napojeným na PCO a zabezpečuje príslušnú agendu pre potreby operačného strediska (zoznam objektov, plány                            od objektov, kontaktné údaje atď.),  
zabezpečuje chod plynovej kotolne, kontroluje plynomer, elektromer a vodomer v súvislosti    s účtovaním spotreby predmetných energií a vody,  
realizuje bežný nákup všeobecného spotrebného materiálu a hygienických potrieb                 ako aj ďalšieho materiálu na základe pokynov náčelníka,
vedie evidenciu objednávok podpísaných náčelníkom MP príp. primátorom mesta vrátane podpísanej predbežnej finančnej kontroly,  
vedie evidenciu materiálu v rámci IS skladové hospodárstvo resp. na skladových kartách s vyznačením výdaja materiálu zamestnancom MP,
vedie osobné karty zamestnancov MP, kde zaznamenáva pridelenie výstroje, výzbroje a ostatného materiálu, 
vedie evidenciu výstroje a výzbroje vydanej jednotlivým príslušníkom MP so sledovaním nároku na novú výstroj, výzbroj a ostatný materiál podľa doby užitia jednotlivých komponentov,
v prípade poškodenia pridelenej výstroje a výzbroje pred skončením doby užitia rozhoduje      o výmene, resp. náhrade škody, ak k poškodeniu došlo zavineným konaním príslušníka MP,
kontroluje evidenciu majetku v účtovnom členení na investičný a neinvestičný majetok podľa zaradenia vykonaného MÚ Žilina a príjmových dokladov evidovaných na MP,
pripravuje podklady a zabezpečuje vykonanie účtovnej aj fyzickej inventúry majetku                a odsúhlasenie stavu majetku s príslušným odborom MÚ Žilina, pričom v prípade zistenia rozdielov navrhuje spôsob ich vyrovnania, 
2x ročne predkladá k zúčtovaniu ekonomickému odboru MÚ Žilina stav skladových zásob,
predkladá návrhy na vyradenie majetku v užívaní MP s  odbornými posudkami príslušnému odboru MÚ Žilina prípadne s odbornými posudkami Škodovej komisii MÚ Žilina,
zabezpečuje deratizáciu budovy,
zabezpečuje prevádzky schopnosť vozového parku, kontrolu vykonaných prác v rámci      opráv – vybavovanie prípadných reklamácií opráv apod.,
v prípade dopravnej nehody alebo poškodenia vozidla zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s opravou vozidla a úkony súvisiace s vybavovaním poistnej udalosti v nadväznosti na vymáhanie úhrad za opravy od príslušnej poisťovne,
plní úlohy na základe pokynu náčelníka MP a vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia.   
                                                                                                                                           
V bode 3. Oddelenie odborných policajných činností (OOPČ)                                                              Dopĺňa sa odstavec: 
„Referát informatiky – zabezpečuje a vykonáva:“  s textom
     -     zabezpečuje správu informačného systému MP,
     -     zabezpečuje prevádzku technického, systémového a aplikačného vybavenia IS Mephis  
           a ISS využívaných MP a zároveň zabezpečuje ich administráciu,
     -     zabezpečuje  nové  softwérové  a  hardwérové  aktivity  pre  MP,  doplňuje   technické       
           a programové vybavenie zamestnancov MP,
     -      zabezpečuje správu domény www.mpza.sk.                                                                                                                                                
V bode 4. Školiace a výcvikové stredisko (ŠVS)                                                                                 V druhom odseku sa vypúšťa  text „výkon psychotestov“ a dopĺňa sa text “výkon                                                                        psychodiagnostického vyšetrenia“                                                
                                                                                                                                          V bode 5. Oddelenie výkonu MP (OVMP)                                                                                        V druhom odseku sa za text „III. – Hájik“ dopĺňa text „IV. – MPJ.“                                                                                                                                                
V bode 6. Operačné stredisko (OS)                                                                                                       Vypúšťa sa v plnom rozsahu  „Obsluha kamerového systému – zabezpečuje a vykonáva:“ /vrátane následného súvisiaceho textu/ 
                                                                                                                                         
V Čl. III. Rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých oddelení výkonu  MP Žilina                                                                                                                                                      
Pod obvod č. 3 sa dopĺňa text „ Pôsobnosť IV. oddelenia výkonu MP – MPJ je na území celého mesta Žilina“ 

Ďalej sa v tomto článku dopĺňa bod: 
„IV. oddelenie výkonu MP – MPJ                                                                                                            
-   plní úlohy MP na celom území mesta Žilina“

V Čl.  IV.  Funkčné zaradenie, používanie  a udeľovanie hodností                                            
sa pod text názvu článku dopĺňa:    
„A/ Funkčné zaradenie policajtov, používanie a udeľovanie hodností“ 

Na koniec Čl. IV. sa dopĺňa:

„B/ Funkčné zaradenie ostatných zamestnancov MP“

„Vedúci VOO“
I. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii vedúceho VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS I. stupňa a OKP minimálne 5 rokov prax v odbore 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. – 
II. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii vedúceho VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS II. stupňa a OKP minimálne 5 rokov prax v odbore 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. – 

„Referenti VOO“
I. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii referenta VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov USV 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. – 
II. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii referenta VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS I. stupňa
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. – 
III. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii referenta VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS II. stupňa 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. – 
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Čl. II.   Organizačné členenie MP Žilina – zameranie    
             činností jednotlivých oddelení 


ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

      Na čele MP Žilina stojí náčelník mestskej polície, ktorý je priamo podriadený primátorovi mesta.  Náčelníka MP navrhuje do funkcie primátor mesta, schválenie do funkcie vykonáva mestské zastupiteľstvo. Odvolanie náčelníka navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
     Činnosť mestskej polície riadi náčelník mestskej polície. Náčelníka v čase jeho  neprítomnosti zastupuje nim poverený príslušník mestskej polície.
     Mestská polícia Žilina je poriadkový  útvar mesta, ktorého organizačnú štruktúru tvoria náčelník MP, zástupca náčelníka, oddelenia výkonu MP I. – Centrum, II. – Vlčince, III. – Hájik, IV. – Mestská pohotovostná jednotka (ďalej len MPJ), operačné stredisko, oddelenie odborných policajných činností, sekretariát náčelníka, vnútorné a organizačné oddelenie, školiace                a výcvikové stredisko.  

Zmena: odsek 3 - dopĺňa sa oddelenie výkonu IV – MPJ, 
              odsek 3 - vypúšťa sa sekretariát náčelníka a dopĺňa sa vnútorné a organizačné oddelenie
     	
Priamo pod riadenie náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:
1.	zástupca náčelníka
2.	sekretariát náčelníka MP Žilina, vnútorné a organizačné oddelenie  
3.	 veliteľ oddelenia odborných policajných činností 
4.	 veliteľ školiaceho a výcvikového strediska

Zmena: bod 2 - vypúšťa sa sekretariát náčelníka MP a dopĺňa sa vnútorné a organizačné  oddelenie
                        
Priamo pod riadenie zástupcu náčelníka MP spadajú títo zamestnanci: 
1.    velitelia oddelení výkonu MP I. – Centrum, II. – Vlčince, III. – Hájik,  IV. - MPJ
2.    operační dôstojníci
3.    obsluha kamerového systému

Zmena: bod 1 - dopĺňa sa IV. – MPJ, 
               bod 3 -  sa vypúšťa
Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia odborných policajných činností spadajú tieto referáty:
1.    referát priestupkov
2.    referát prevencie 
3.    referát kynológie
4.    referát osobitných činností 
5.    referát informatiky

Zmena: dopĺňa sa bod  5 – referát informatiky


Priamo pod riadenie vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia spadajú tieto referáty:
1.    referát organizačno - personálny
2.    referát ekonomický
3.    referát hospodárskej správy

Zmena: dopĺňa sa v celom rozsahu










 
Poznámka: vyznačené červenou farbou – vypúšťa sa,
                      vyznačené žltou farbou – dopĺňa sa 
ZAMERANIE ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH  ZAMESTNANCOV             A ODDELENÍ

1.	Zástupca náčelníka

-   v    zmysle    ustanovení   § 6,   ods. 2 zákona  o obecnej polícii zastupuje náčelníka    v čase jeho   neprítomnosti  v  plnom  rozsahu  právomocí, okrem  personálnych                  a ekonomických  záležitostí, 
-    priamo   riadi    veliteľov  oddelení  výkonu  MP I.  –  Centrum, II. – Vlčince,             III. – Hájik, IV. - MPJ, operačných dôstojníkov a obsluhu kamerového systému, 
-    spracováva      rozpisy      služieb      operačných    dôstojníkov   a   obsluhy   kamerového  systému, 
-    vedie   evidenciu    dochádzky    a     odpracovaných     hodín  veliteľov oddelení  výkonu, operačných dôstojníkov a obsluhy kamerového systému, 
-    vykonáva     kontrolnú     činnosť     výkonu   jednotlivých   oddelení   MP                     s  právomocou  navrhovať    sankcie   pri   zistení    nedostatkov v činnostiach vyplývajúcich  príslušníkom mestskej   polície   zo zákona o obecnej polícii a pokynov nadriadených vrátane  veliteľov  oddelení,
-      osobne    zabezpečuje    účasť   príslušníkov   MP  na  akciách  konaných  v meste                                Žilina s   určením   účasti   jednotlivých   príslušníkov  na   konkrétnych  akciách  s právomocou určovať  príslušníka MP zodpovedného za príslušnú akciu.    

Zmena: odsek 2, 3, 4 – vypúšťa sa obsluha kamerového systému, 
              odsek 2 - dopĺňa sa IV. - MPJ 

2.	Sekretariát náčelníka MP - zabezpečuje a vykonáva:  

Zmena: bod 2 – sekretariát náčelníka sa vypúšťa v celom rozsahu
2. Oddelenie vnútorné a organizačné (VOO) 
Referát  organizačno – personálny

vedie agendu súvisiacu s ukladaním úloh náčelníkom MP  a   sleduje plnenie termínov plnenia úloh, 
organizačne zabezpečuje pracovný programu náčelníka MP, 
vedie agendu súvisiacu s vybavovaním, evidovaním a archivovaním spisov v zmysle zákona o archívoch a registratúrach,
vedie agendu súvisiacu s došlou a odoslanou poštou,
vedie agendu súvisiacu so zmluvami a spracováva kúpnopredajné zmluvy a zmluvy o dielo, 
sleduje úlohy uložené  mestskej polícii z porád, schôdzí, zasadnutí MZ s následným hodnotením a vedením agendy k daným úlohám a jej odstúpením príslušným inštitúciám,
vypracováva správu o činnosti MP za I. polrok a príslušný kalendárny rok predkladanú MZ mesta a správu o činnosti MP predkladanú MV SR v zmysle zákona o obecnej polícii,
vedie personálnu a mzdovú agendu príslušníkov MP a ostaných zamestnancov MP,
vypracováva pracovné zmluvy a platové dekréty, ktoré predkladá ekonomickému odboru MÚ na základe legislatívnych zmien, zvýšenie resp. zníženie osobných príplatkov          na základe rozhodnutí náčelníka MP a  spracováva návrhy na odmeny podľa pokynu náčelníka MP,
kontroluje a odsúhlasuje počty odpracovaných hodín jednotlivými zamestnancami podľa dochádzky do zamestnania, príkazov a dohôd o vykonaní práce nadčas, pracovnej pohotovosti a predkladá ich na schválenie náčelníkovi MP pred odovzdaním                   na ekonomický odbor MÚ Žilina,  
vedie agendu súvisiacu s kontrolnou činnosťou poverených zamestnancov MP na výkon kontroly a pri zistení porušenia pracovnej disciplíny u jednotlivých zamestnancov MP sústreďuje a spracováva podklady za účelom prijatia disciplinárnych opatrení príp. vypracovania upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny,
v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynu náčelníka MP vykonáva zmeny Štatútu Mestskej polície Žilina, vypracováva Organizačný poriadok MP Žilina, Platový poriadok MP a Pracovný poriadok MP Žilina, kde premieta zmeny právnych predpisov súvisiacich s aktualizáciou uvedených dokumentov ako aj zmeny na základe rozhodnutia náčelníka MP 
vedie agendu súvisiacu s činnosťou MP Žilina v krízovom štábe mesta a sleduje termíny a včasnosť plnenia úloh vyplývajúcich pre MP, 
spracováva   agendu   na   úseku   CO   v súlade s požiadavkami príslušného odboru MÚ,
zabezpečuje činnosť obsluhy kamerového systému a plnenie úloh v mieste prvého kontaktu     s občanmi
plní aj iné úlohy na základe pokynu náčelníka MP.
     
	Referát ekonomický

-	vedie ekonomickú a účtovnú agendu MP na základe zákona o účtovníctve a interných právnych noriem upravujúcich spôsob ich vedenia,

-	pripravuje podklady na spracovanie rozpočtu MP na príslušné roky, ktoré predkladá náčelníkovi MP a spracováva návrh rozpočtu podľa pokynov náčelníka MP,
-	sleduje čerpanie rozpočtu na jednotlivých účtoch a mesačne predkladá náčelníkovi MP prehľady o stave čerpania rozpočtu a vykonáva polročné a ročné vyhodnotenie čerpania rozpočtu, 
-	v prípade potreby predkladá na ekonomický odbor MÚ návrhy na zmeny rozpočtu odsúhlasené náčelníkom MP, 
-	vedie evidenciu došlých faktúr, účtovnú evidenciu majetku a účtovne kontroluje zaradenie majetku s vykázaním ročných prírastkov a úbytkov, 
-	zabezpečuje úhrady dodávateľských faktúr prostredníctvom ekonomického odboru MÚ           a zúčtovávanie dokladov pre nákup tovarov a služieb v hotovosti s vykonaním mesačného vyúčtovania predkladaného ekonomickému odboru MÚ, 
-	vedie agendu súvisiacu s poistením zamestnancov, zabezpečuje realizáciu úhrad poistného za zamestnancov MP a vykonáva činnosti spojené s odškodnením pracovných úrazov a nárokov za všetky druhy úrazov vyplývajúcich zo zákonného aj individuálneho poistenia zamestnancov,
-	zabezpečuje oznámenie pracovného úrazu príslušným odborom MÚ Žilina 
-	zabezpečuje mesačné objednávanie stravných lístkov z MÚ  Žilina a dodávateľskej firmy pre pracovníkov MP ako aj následný výdaj a predaj zamestnancom MP so zreteľom                     na zníženie počtu z dôvodu  OČR, PN, SC  a odvod zinkasovanej hotovosti na účet mesta,
-	vedie evidenciu dochádzky a vedie agendu súvisiacu s príkazmi a dohodami o vykonaní práce nadčas ako aj pracovnej pohotovosti a zabezpečuje jej spracovanie pre ekonomický odbor MÚ Žilina, 
-	sústreďuje mesačné podklady k výplatám od jednotlivých  veliteľov oddelení výkonu                    a spracováva mesačné vyhotovenie podkladov k výplatám za náčelníka, zástupcu náčelníka, veliteľa školiaceho a výcvikového strediska, veliteľa oddelenia odborných policajných činností, vedúceho organizačno – personálného oddelenia a ostatných zamestnancov v zmysle dohôd o vykonaní práce a predkladá ich na zúčtovanie príslušnému odboru MÚ Žilina,
-	vedie prehľad o čerpaní dovoleniek  pracovními  MP  a  archivuje  dovolenkové lístky,
-	zabezpečuje pokladničnú hotovosť a realizuje úhrady v hotovosti, 
-	vedie pokladničnú knihu a vykonáva zúčtovanie nákupov v hotovosti k čomu vystavuje výdavkový pokladničný doklad pričom v prípade, že sa jedná o majetok podliehajúci účtovnej evidencii postupuje v zmysle zákona o účtovníctve, 
	vykonáva mesačné vyúčtovanie pokladničnej hotovosti, ktoré spoločne s originálmi dokladov a peňažným denníkom predkladá po schválení náčelníkom MP ekonomickému odboru MÚ Žilina, 

plní úlohy na základe pokynu náčelníka MP a vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia.   

	Referát hospodárskej správy

zabezpečuje prevádzky schopnosť budovy MP a okolia budovy MP vrátane kontroly čistoty a zabezpečenia odstránenia nedostatkov, 

	zabezpečuje výzbroj, výstroj pre príslušníkov MP a ochranné a hygienické pracovné prostriedky pre všetkých zamestnancov MP,

zabezpečuje vykonanie revízií zariadení, na ktoré sa vzťahujú príslušné právne predpisy - revízia elektriny v budove MP, kotolne - nízkotlakových nádob                                                  a  príslušenstva, revízie hasiacich prístrojov, komínov a pod.,
zabezpečuje  servis vysielacej techniky, kamerového systému MP a PCO MP,
vedie evidenciu zmlúv a dokumentáciu k objektom napojeným na PCO a zabezpečuje príslušnú agendu pre potreby operačného strediska (zoznam objektov, plány                            od objektov, kontaktné údaje atď.),  
zabezpečuje chod plynovej kotolne, kontroluje plynomer, elektromer a vodomer v súvislosti    s účtovaním spotreby predmetných energií a vody,  
realizuje bežný nákup všeobecného spotrebného materiálu a hygienických potrieb                 ako  aj ďalšieho materiálu na základe pokynov náčelníka,
vedie evidenciu objednávok podpísaných náčelníkom MP príp. primátorom mesta vrátane podpísanej predbežnej finančnej kontroly,  
vedie evidenciu materiálu v rámci IS skladové hospodárstvo resp. na skladových kartách s vyznačením výdaja materiálu zamestnancom MP,
vedie osobné karty zamestnancov MP, kde zaznamenáva pridelenie výstroje, výzbroje a ostatného materiálu, 
vedie evidenciu výstroje a výzbroje vydanej jednotlivým príslušníkom MP so sledovaním nároku na novú výstroj, výzbroj a ostatný materiál podľa doby užitia jednotlivých komponentov,
v prípade poškodenia pridelenej výstroje a výzbroje pred skončením doby užitia rozhoduje      o výmene, resp. náhrade škody, ak k poškodeniu došlo zavineným konaním príslušníka MP,
kontroluje evidenciu majetku v účtovnom členení na investičný a neinvestičný majetok podľa zaradenia vykonaného MÚ Žilina a príjmových dokladov evidovaných na MP,
pripravuje podklady a zabezpečuje vykonanie účtovnej aj fyzickej inventúry majetku                a odsúhlasenie stavu majetku s príslušným odborom MÚ Žilina, pričom v prípade zistenia rozdielov navrhuje spôsob ich vyrovnania, 
2x ročne predkladá k zúčtovaniu ekonomickému odboru MÚ Žilina stav skladových zásob,
predkladá návrhy na vyradenie majetku v užívaní MP s  odbornými posudkami príslušnému odboru MÚ Žilina prípadne s odbornými posudkami Škodovej komisii MÚ Žilina,
zabezpečuje deratizáciu budovy,
zabezpečuje prevádzky schopnosť vozového parku, kontrolu vykonaných prác v rámci opráv – vybavovanie prípadných reklamácií opráv apod.,
v prípade dopravnej nehody alebo poškodenia vozidla zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s opravou vozidla a úkony súvisiace s vybavovaním poistnej udalosti v nadväznosti na vymáhanie úhrad za opravy od príslušnej poisťovne,
plní úlohy na základe pokynu náčelníka MP a vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia.   

Zmena: bod 2  –  sa dopĺňa o vnútorné a organizačné oddelenie: referáty    
                             organizačno – personálny, ekonomický a hospodárskej správy

3.	Oddelenie odborných policajných činností (OOPČ)

	Referát informatiky

      -      zabezpečuje správu informačného systému MP,

      -      zabezpečuje    prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  IS
             Mephis a ISS využívaných MP  a zároveň zabezpečuje ich administráciu,  
      -      zabezpečuje   nové   softwérové a hardwérové    aktivity    pre   MP, doplňuje   technické 
             a programové vybavenie zamestnancov MP,
-	zabezpečuje správu domény www.mpza.sk.

Zmena: dopĺňa sa referát informatiky

4.	Školiace  a výcvikové stredisko (ŠVS)

-	zabezpečuje    a   organizuje  vzdelávanie  zamestnancov  Mestskej  polície  Žilina  ako  aj  ostatných   mestských   polícií v rámci SR za účelom získania odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície (kadet),
-	zabezpečuje   a   organizuje výberové konania na pracovnú pozíciu príslušníka Mestskej   polície v Žiline   za   účelom   čoho zriaďuje komisiu na výber uchádzačov, zabezpečuje výkon psychotestov, výkon psychodiagnostického vyšetrenia a príslušné zdravotné prehliadky, 
-	zabezpečuje  distribúciu   ponúk jednotlivým mestským políciám v rámci SR a sústreďuje žiadosti  o výkon   vzdelávania   MP  s  následným  postúpením podkladov   k  fakturácii         za vzdelávanie na finančné oddelenie MÚ Žilina, 
-	zabezpečuje ubytovanie pre prihlásených účastníkov vzdelávania,  
-	zabezpečuje   lektorov   výučby predmetov podľa učebných osnov a spracováva Dohody          o vykonaní práce  s lektormi,  
-	zabezpečuje    podklady    pre   výplatu    mesačných   odmien   lektorov   podľa skutočne odpracovaných   hodín   v   zmysle   Dohôd   o vykonaní   práce,   ktoré   po   odsúhlasení náčelníkom MP odstupuje k realizácii mzdovej učtárni MÚ Žilina,   
-	zabezpečuje učebné materiály pre účastníkov vzdelávania,   
-	zabezpečuje   podklady   pre   MV SR za účelom vykonania skúšok odbornej spôsobilosti    ako aj samotné vykonanie skúšky,
-	zabezpečuje   a organizuje   streleckú,   zdravotnú   a telesnú prípravu, výcvik sebaobrany a nácvik   taktiky   zákrokov   príslušníkov   Mestskej   polície  v Žiline   ako  aj  školenia z   aktuálnych právnych noriem potrebných pre výkon MP a zároveň vykonáva  previerky             a preskúšania z uvedených disciplín, 
-	spolupracuje   s   pracovníkmi  referátu  prevencie oddelenia odborných činností   MP  pri vypracúvaní   a  zabezpečovaní   preventívnych   projektov   ako   aj   výučby   žiakov ZŠ v rámci dopravnej výchovy,
-	organizuje jazykové kurzy pre príslušníkov MP v Žiline, 
-	ďalšie práce na základe pokynu náčelníka MP.

Zmena: odsek 2 -  vypúšťa  sa  výkon   psychotestov,  
              odsek 2 - dopĺňa   sa   výkon  psychodiagnostického vyšetrenia

 
5.	Oddelenie výkonu MP (OVMP)

Organizačná jednotka MP zabezpečujúca prostredníctvom príslušníkov MP výkon úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii v nepretržitej prevádzke.
     	Príslušníci mestskej polície zaradení do jednotlivých oddelení výkonu, vykonávajú úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii, príslušných pracovných náplní a pokynov priamych nadriadených ako aj náčelníka a zástupcu MP. Ich činnosť je zabezpečovaná v rámci  oddelení výkonu MP I. – Centrum, II. – Vlčince, III. – Hájik, IV. – MPJ, 
     	Práca všetkých príslušníkov  tejto organizačnej jednotky je upravená samostatnými pracovnými náplňami, kde základ pracovnej náplne každého príslušníka MP tvoria úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii. Vzhľadom k tomu, že funkcia  vodiča hliadky          a veliteľa hliadky je pohyblivá a je možné ju meniť na každej pracovnej zmene boli                s  povinnosťami pracovníkov týchto funkcií  oboznámení vo svojich pracovných náplniach všetci príslušníci MP. 
     	Okrem povinností uložených danými pracovnými náplňami príslušníci MP vykonávajú   v  prípade potreby v súlade so zákonom o obecnej polícii aj iné činnosti  na základe pokynov veliteľa oddelenia výkonu MP, operačného dôstojníka, náčelníka a zástupcu MP                ako  aj na základe rozhodnutia primátora mesta, resp. na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

Zmena: odsek 2 – dopĺňa sa IV. - MPJ
6.	Operačné stredisko (OS)

      Obsluha kamerového systému
Zmena: vypúšťa sa obsluha kamerového systému ako súčasť operačného strediska

























Čl. III.   Rajonizácia mesta  -  miestna pôsobnosť    
               jednotlivých oddelení výkonu MP Žilina      

Obvod č. 1  spadajúci pod pôsobnosť I. oddelenia výkonu MP – CENTRUM
Obvod č. 2 spadajúci pod pôsobnosť II. oddelenia výkonu  MP – VLČINCE
Obvod č. 3 spadajúci pod pôsobnosť III. oddelenia výkonu MP – HÁJIK
Pôsobnosť IV. oddelenia výkonu MP – MPJ je na území celého mesta Žilina
 
I. oddelenie výkonu MP – CENTRUM
Hranice obvodu: ul. Nemocničná, Mostová, Estkáda, Ľavobrežná, Na Horevaží

V obvode sa nachádza: historické centrum, sídlisko Hliny I.-IV. a VIII, sídlisko Predmestská, areál nemocnice s poliklinikou, zimný a futbalový štadión 

II. oddelenie výkonu MP – VLČINCE
Hranice obvodu: ul. Rajecká cesta, Mostová, Na Horevaží, hlavná cesta do Tepličky nad Váhom, katastrálne územie mesta smerom na Martin

V obvode sa nachádza: sídlisko Vlčince, Solinky, sídlisko Hliny V. – VII, lokalita Lesopark, Celulózka , Vodné dielo, prímestské časti: Trnové, Rosinky, Mojšova Lúčka, 

III. oddelenie výkonu MP – HÁJIK
Hranice obvodu: ul. Rajecká cesta, Mostová, Estakáda, katastrálne územie mesta orientované na Čadcu a Bytču

V obvode sa nachádza: sídlisko Hájik, prímestské časti: Závodie, Bánová, Zádubnie, Zástranie, Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Žilinská Lehota, Strážov, Bytčica 

IV. oddelenie výkonu MP – MPJ
-	plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina

Zmena: dopĺňa sa IV. oddelenie výkonu MP - MPJ


Čl.  IV.  Funkčné zaradenie, používanie  a udeľovanie hodností                                            

A/ Funkčné zaradenie policajtov, používanie a udeľovanie hodností

Zmena: Pod znenie čl. IV sa dopĺňa text bodu A/

B/ Funkčné zaradenie ostatných zamestnancov MP

Vedúci VOO
I. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii vedúceho VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS I. stupňa a OKP minimálne 5 rokov prax v odbore 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 
II. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii vedúceho VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS II. stupňa a OKP minimálne 5 rokov prax v odbore 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 

Referenti VOO
I. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii referenta VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov USV 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 
II. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii referenta VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS I. stupňa
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 
III. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému vo funkcii referenta VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov VS II. stupňa 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 

Zmena : Na koniec Čl. IV. sa dopĺňa kompletný bod B/ s príslušnými odstavcami

Zmena a doplnenie organizačného poriadku MP v Žiline nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.


