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NÁVRH NA UZNESENIE


Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	II. zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline podľa predloženého materiálu  



Mestská rada v Žiline

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť

	II. zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline podľa predloženého materiálu  



DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predkladaná II. zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina bola vypracovaná na základe potreby riešiť usporiadanie rozhodovacích kompetencií vo vnútornej štruktúre MP Žilina.
Navrhované zmeny v Organizačnom  poriadku MP sú len čiastkovými zmenami v organizačnej štruktúre MP, pričom vychádzajú z aktuálnej situácie a potrieb MP s cieľom skvalitniť oblasť riadenia na úseku prevencie, kynológie a práce s informačnými a bezpečnostnými systémami. 
Navrhované zmeny neovplyvnia nároky na rozpočet MP nakoľko sa jedná len o vnútorné preorganizovanie spomínaných druhov činnosti, na ktoré sú kladené zvýšené požiadavky a nároky s cieľom skvalitniť prácu na jednotlivých úsekoch ako aj samotnej MP.  
V dokumente ostávajú všeobecné ustanovenia, povinnosti a úlohy mestskej polície vyplývajúce zo zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii nezmenené.


VLASTNÝ MATERIÁL

zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline podľa                                     
predloženého materiálu 
 







Dôvodová správa

Predkladaná II. zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina bola vypracovaná na základe potreby riešiť usporiadanie rozhodovacích kompetencií                     vo vnútornej štruktúre 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 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 II. 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 vzhľadom na odovzdanie budovy Školiaceho a výcvikového strediska MP (ŠVS) na  ul. Nanterskej v Žiline do prevádzky člení ŠVS na referát výučby a výcviku a referát prevencie, ktorý je na ŠVS presunutý z oddelenia odborných policajných činnosti (OOPČ). Spod OOPČ sú zároveň vyňaté referát kynológie a referát informatiky, ktoré sú v Organizačnom poriadku MP naďalej vedené ako samostatné oddelenie kynológie s referátom služobnej kynológie a referátu odchytu opustených a zatúlaných zvierat a samostatné oddelenie informačných a bezpečnostných systémov s referátom informačných systémov a referátom bezpečnostných systémov.     
            Uvedené organizačné zmeny súvisia najmä so zvyšovaním nárokov a požiadaviek na OOPČ na všetkých referátoch, či už v oblasti zvýšeného riešenia priestupkov referátom priestupkov, referátom osobitných policajných činností hlavne v súvislosti s odstraňovaním vrakov motorových vozidiel, nebezpečných skládok príp. nelegálne umiestňovaných reklám ako aj na referáte kynológie v súvislosti so zabezpečovaním verejného poriadku s využívaním služobných psov, požiadaviek na úseku prevencie s ukážkami činnosti služobných psov, odchytom zvierat, problematiky venčenia a chovania psov na území mesta a referáte informatiky v súvislosti s využívaním nových informačných a bezpečnostných systémov na MP a ich vzájomného prepojenia s MsÚ ako aj ďalšími objektmi mesta. V neposlednom rade s organizačnými zmenami súvisí aj odovzdanie budovy na ul. Nanterskej v Žiline pre potreby ŠVS MP pri, ktorej sa nachádza multifunkčné detské dopravné ihrisko, kde referát prevencie vykonával praktickú časť dopravnej výchovy pričom po začlenení referátu prevencie pod ŠVS bude v budove ŠVS vykonávaná teoretická časť výučby a následne na  multifunkčnom detskom dopravnom ihrisku praktická časť. 
Navrhované zmeny v organizačnom členení odrážajú súčasné potreby efektívneho fungovania MP. Všetky organizačné zmeny súvisia so zlepšením činnosti v oblasti riadenia a skvalitnenia práce na jednotlivých úsekoch, ktorých sa organizačné zmeny dotýkajú.                                                                                                                                                                                        
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje II. 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                                                                                                                V úvodnom odstavci sa za text „školiace a výcvikové stredisko“  sa dopĺňa text „oddelenie kynológie a oddelenie informačných a bezpečnostných systémov“   
                                                                                                                                                                     V odstavci Priamo pod riadenie náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:                                                                       Dopĺňa sa v bode  3. za „veliteľ oddelenia odborných policajných činností“, oddelenia kynológie, oddelenia informačných a bezpečnostných systémov
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   V odstavci Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia odborných policajných činností spadajú tieto referáty:                                                                                                                                         Vypúšťa sa bod 2, bod 3 a bod 5, bod 4 sa ďalej uvádza ako bod 2
                                                                                                                                                   Ďalej sa na koniec časti Organizačné členenie dopĺňajú odstavce:   
Priamo pod riadenie veliteľa školiaceho a výcvikové strediska spadajú tieto referáty:
referát výučby a výcviku
referát prevencie  

Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia kynológie spadajú tieto referáty:
referát služobnej kynológie
referát odchytu opustených a zatúlaných zvierat

Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia informačných a bezpečnostných systémov spadajú tieto referáty:   
referát informačných systémov
referát bezpečnostných systémov
                                                                                                                                      
V časti: Zameranie činnosti jednotlivých zamestnancov a oddelení                                             
2. Vnútorné a organizačné oddelenie (VOO)
Referát hospodárskej správy -  zabezpečuje a vykonáva:  
vypúšťa sa text:
„ 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.)“  
dopĺňa sa text:
	„zabezpečuje a vykonáva údržbu, čistotu a hygienu budov MP na ulici Hollého a ulici Nanterskej v Žiline“ 

                                                                                                                                                                                     
V bode 3. Oddelenie odborných policajných činností (OOPČ)                                                              
Vypúšťajú  sa celé odstavce:
	referát prevencie

referát kynológie 
referát informatiky 

V bode 4. Školiace a výcvikové stredisko (ŠVS)    
Pod bod 4 sa dopĺňa text „referát výučby a výcviku“, ako názov odstavca, nasledovný text ostáva nezmenený
Ďalej sa dopĺňa celý odstavec s textom:
Referát prevencie – zabezpečuje a vykonáva:
-	a plní úlohy vyplývajúce mestskej polícii zo zákona o obecnej polícii a z príslušných pracovných náplní policajtov referátu prevencie,
-	spracovávanie agendy v oblasti prevencie detí, mládeže i dospelých a agendy v oblasti preventívnych činností príslušníkov mestskej polície,
-	komunikáciu a spolupracuje v rámci preventívno-výchovnej činnosti a realizácie      projektov na úseku prevencie s oddeleniami prevencie iných mestských polícií,   Policajného zboru, mestských, obvodných i krajských úradov, vyšších územných    celkov, občianskych združení a ďalších organizácii pôsobiacich na úseku prevencie,
-	účasť policajtov mestskej polície na pracovných poradách a komisiách MÚ Žilina, ObÚ a KÚ Žilina  k témam verejný poriadok, prevencia, represia, kriminalita, drogy ...
-	pravidelné konzultácie s náčelníkom a zástupcom náčelníka MP Žilina so zameraním      sa na pracovné postupy na úseku prevencie poradenskú, konzultačnú činnosť a usmerňovanie ostatných policajtov mestskej polície v oblasti prevencie a represie
-	riešenie podnetov od občanov týkajúcich sa oblasti prevencie i represie, 
-	spracovávanie denných hlásení o problematike mestskej polície a zaujímavostiach z práce mestskej polície pre uverejnenie do regionálnych i celoštátnych masmédií,
-	školenia pre ostatných mestských policajtov k  problematike prevencie a represie, 
-	vykonáva lektorskú činnosť v rámci celoštátneho prevenčného projektu „Správaj            sa  normálne“ – preventívne prednášky, konzultácie z dopravnej výchovy, kriminality, rôznych druhov závislostí, správania sa v bežnom živote i v extrémnych situáciách,
-	vykonáva lektorskú činnosť v materských školách s výberom vhodných tém akceptovateľných deťmi predškolského veku, základných a stredných školách s výkladom problematiky podľa požiadaviek riaditeľov škôl – zväčša alkohol, drogy, správanie sa v uliciach v kritických situáciách,
-	zabezpečuje plynulý chod detského dopravného ihriska, v prípade potreby i v spolupráci s inými oprávnenými subjektmi,
-	v spolupráci s Krízovým štábom Mesta Žilina spracovanie a realizáciu projektov    v súvislosti s krízovými situáciami vzniknutými na území mesta a plní aj ďalšie práce     na základe pokynov veliteľa ŠVS a náčelníka MP. 

Ďalej sa dopĺňa bod 7. a bod 8. s textom: 
7. Oddelenie kynológie (OK)
referát služobnej kynológie – zabezpečuje a vykonáva:
-	úlohy   vyplývajúce   mestskej polícii zo zákona o obecnej polícii s využívaním služobných psov, 
-	zabezpečuje   primeranú   starostlivosť   o   psov mestskej polície a to najmä ich kŕmenie, výcvik, kvalitu a čistotu kotercov, zdravotnú starostlivosť,
-	výber a nákup psov pre mestskú políciu, 
-	plní   úlohy   so   psami   pri ochrane verejného poriadku v rámci  rôznych kultúrnych a spoločenských ako aj športových  podujatí, 
-	zabezpečuje so    psami   mestskej   polície   bezpečnosť ostatných príslušníkov MP pri rôznych zákrokoch či už v uliciach, pohostinstvách, kontrole osôb, bezpečnostných   prehliadkach  a   pri  zabezpečovaní dodržiavania verejného poriadku,
-	v   rámci   prevencie   vykonáva besedy pre deti s  ukážkami  pripravenosti   policajných psov na služobné zákroky,
-	prednášky pre deti so zameraním na starostlivosť o psov, chovanie, držanie a venčenie, 
-	spoločne s referátom odchytu opustených a zatúlaných zvierat hliadkovú činnosť a dozor nad dodržiavaním VZN a zákonov na úseku chovania, držby a vodenia psov,
-	plní   aj   ďalšie   úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OK a náčelníka MP. 

referát odchytu opustených a zatúlaných zvierat – zabezpečuje a vykonáva:
-	podľa možností odchyt opustených a zatúlaných zvierat, prioritne však zvierat ohrozujúcich život a zdravia občanov,   ktoré   umiestňuje  do priestorov mestskej polície na to určených, 
-	zabezpečuje   kŕmenie a podľa možností MP starostlivosť o odchytené zvieratá a ich základné nevyhnutné ošetrenie pred odovzdaním či už majiteľovi alebo iným subjektom vrátane útulkov,
-	zabezpečuje prostredníctvom veterinárov utratenie odchyteného zvieraťa, ktorého nie je možné  vzhľadom  k zdravotnému stavu alebo iných závažných okolností odovzdať resp. umiestniť v útulku, 
-	spoločne s referátom služobnej kynológie hliadkovú činnosť a dozor nad dodržiavaním VZN a zákonov na úseku chovania, držby a vodenia psov,
-	a plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OK a náčelníka MP.                                           


8.  Oddelenie informačných a bezpečnostných systémov (OIBS) 
referát informačných systémov – zabezpečuje a vykonáva:
zabezpečuje správu informačných systémov a informačných technológii MP, 
zabezpečuje    prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  IS MEMPHIS a ISS využívaných MP  a zároveň zabezpečuje ich administráciu, 
zabezpečuje údržbu a opravu využívaných technických zariadení v rámci informačných systémov,
pripravuje poklady na nákup nových softwérových a hardwérových zariadení pre MP vrátane vykonania samotných nákupov, ku ktorým je poverený náčelníkom MP,
-	dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov MP podľa požiadaviek a pokynov veliteľa OIBS a náčelníka MP,
-	zabezpečuje správu domény www.mpza.sk.
-	a plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OIBS a náčelníka MP.

referát bezpečnostných systémov – zabezpečuje a vykonáva:

správu bezpečnostných systémov a bezpečnostných technológii MP,
prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  bezpečnostných systémov využívaných MP,
zabezpečuje údržbu a opravu využívaných technických zariadení v rámci bezpečnostných systémov 
pripravuje poklady na nákup nových zariadení a komponentov pre MP v rámci prevádzky bezpečnostných systémov vrátane vykonania samotných nákupov, ku ktorým je poverený náčelníkom MP,
-	dopĺňa technické a programové vybavenie MP v rámci bezpečnostných systémov podľa požiadaviek a pokynov veliteľa OIBS a náčelníka MP,
-	vedie technickú dokumentáciu a písomnú agendu súvisiacu s prevádzkou bezpečnostných systémov využívaných MP, 
-	a plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OIBS a náčelníka MP.

V Čl.  IV.  Funkčné zaradenie, používanie  a udeľovanie hodností                                            
v bode „A/ Funkčné zaradenie policajtov, používanie a udeľovanie hodností“ 

-	do názvu odstavca „Veliteľ ŠVS a veliteľ OOPČ“ sa dopĺňa na koniec text „OK, OIBS“, 
-	v nasledujúcom texte sa text „OK, OIBS“ dopĺňa za „veliteľ OOPČ“  v celom odstavci    
-	do názvu odstavca „Policajti referátov OOPČ“  sa dopĺňa na koniec text „OK, OIBS“, 
-	v nasledujúcom texte sa text „OK, OIBS“ dopĺňa za „OOPČ“  v celom odstavci   
-	do názvu odstavca „Policajti referátov OOPČ“ sa dopĺňa na koniec  text „MPJ“,
-	v nasledujúcom texte sa text „MPJ“ dopĺňa za „OOPČ“  v celom odstavci   



Na koniec Čl. IV. sa dopĺňa:

v bode „B/ Funkčné zaradenie ostatných zamestnancov MP“
dopĺňa sa odstavec s textom:
Pomocno-obslužný personál (POP) VOO

I. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému ako POP vo funkcii upratovačky na referáte hospodárskej správy VOO, kvalifikačné predpoklady sa neustanovujú, plniaceho úlohy na úseku  zabezpečovania čistoty a hygieny pracovísk MP
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. -

II. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému ako POP vo funkcii správcu budovy a údržbára  na referáte hospodárskej správy VOO pri splnení kvalifikačných predpokladov SV, plniaceho úlohy na úseku domovníctva a údržby a v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky kotolne
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. -

III. stupeň funkčného zaradenia 
Prislúcha zamestnancovi MP zaradenému ako POP vo funkcii  operátora kamerového systému a informátora na pracovisku prvého kontaktu na referáte  organizačno-personálnom VOO, pri splnení kvalifikačných predpokladov SV 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. -



  
    
                                                







