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Čl. I.   Všeobecné ustanovenia 


     Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia  je v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.
     Hospodárenie  a financovanie Mestskej polície Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z.z. a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Financovanie a hospodárenie je od 1.7.2006  zabezpečované prostredníctvom preddavku, poukazovaného vždy k 5. dňu v mesiaci vo výške 1/12 z ročného rozpočtu schváleného MZ na bežné výdavky okrem miezd a odvodov.
     Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície Žilina určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
     Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
    Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí  sú zamestnancami Mesta Žilina. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Zamestnancami mestskej polície sú i zamestnanci Mesta Žilina, ktorí vykonávajú práce, ktoré priamo nesúvisia s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie verejného činiteľa.  Pracovno-právne vzťahy všetkých zamestnancov Mestskej polície Žilina upravuje  zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce a v prípade príslušníkov MP aj  ustanovenia zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Platové podmienky sú upravené zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Platovým poriadkom Mestskej polície Žilina.
     Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  v znení neskorších noviel a dodatkov (ďalej len zákon o obecnej polícii) vymedzuje základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície. Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami MESTSKÁ POLÍCIA.

1.	Základné úlohy mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii 
	zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľstva a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
	spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
	dbá o ochranu životného prostredia v meste
	dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach
	vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mestu
	ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon
	oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
	plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu a pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

     Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

2.	Povinnosti  príslušníkov mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii 
	dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora mesta
	dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom
	zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach zákona o obecnej polícii a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt, alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok
	zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku – nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, alebo iné osoby
	v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec oznámiť Policajnému zboru alebo  prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu
	pri vykonávaní zákrokov poučiť osoby o ich právach
	oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti


3.	Všeobecné oprávnenia príslušníkov mestskej polície v zmysle zákona o obecnej
       polícii
Príslušník MP pri plnení svojich úloh je oprávnený:
	vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania 
	ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh
	zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru PZ, ak ide o hľadanú osobu predviesť ju na  útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov 
	presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takúto vec odobrať, odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru PZ spolu so zadržanou osobou
	prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo mesta 
	zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal  priestupok proti bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá podľa § 24, ods. 4
	požadovať preukázanie totožnosti
	požadovať vysvetlenia 

oprávnenie otvoriť byt
oprávnenie odňať vec
	použiť donucovacie prostriedky – hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla a následne vykonať úkony súvisiace s použitím donucovacích prostriedkov
	oprávnenie použiť zbraň v zmysle zákona o zbraniach a strelive
	požadovať z evidencie pobytu občanov SR a z registra obyvateľov SR pri plnení úloh mestskej polície tieto údaje:

-    meno a priezvisko
 -    rodné číslo
 -    adresu trvalého a prechodného pobytu
      n)  požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh mestskej polície tieto 
           údaje:
-	meno a priezvisko držiteľa
-	rodné číslo držiteľa
-	adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa  

     Pri  realizácii oprávnení príslušníkov MP je potrebné rešpektovať osobitné obmedzenia, dané zákonom o obecnej polícii. Náhrada škody spôsobená zamestnancom mestskej polície je riešená zákonom o obecnej polícii. 
     Príslušník mestskej polície preukazuje svoju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou s viditeľne umiestneným identifikačným číslom, preukazom pracovníka mestskej polície ako i ústnym vyhlásením „mestská polícia“

  
4.	Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi   

     Mestská polícia v zmysle ustanovení § 24 zákona o obecnej polícii spolupracuje pri plnení  svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru, orgánmi štátneho odborného dozoru  nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a inými štátnymi orgánmi.






















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, operačné stredisko, oddelenie odborných policajných činností, sekretariát náčelníka a školiace a výcvikové stredisko.      

Priamo pod riadenie náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:
1.    zástupca náčelníka
2.	 sekretariát náčelníka MP Žilina
3.	 veliteľ oddelenia odborných policajných činností 
4.	 veliteľ školiaceho a výcvikového strediska

Priamo pod riadenie zástupcu náčelníka MP spadajú títo zamestnanci: 
1.    velitelia oddelení výkonu MP I. – Centrum, II. – Vlčince, III. – Hájik,  
2.    operační dôstojníci
3.    obsluha kamerového systému

Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia odborných policajných činností spadajú títo policajti:
1.    policajti referátu priestupkov
2.    policajti referátu prevencie 
3.    policajti referátu kynológie
4.    policajti referátu osobitných činností 

Priamo pod riadenie veliteľa školiaceho a výcvikového strediska spadajú títo zamestnanci a osoby: 
1.    kadeti mestskej polície
2.    lektori vykonávajúci lektorskú činnosť na základe Dohody o vykonaní práce 


Priamo pod riadenie veliteľov oddelení výkonu spadajú títo policajti:
-     policajti oddelení výkonu MP




Organizačné členenie – viď Organizačná schéma MP Žilina
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, 
     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      


2.	Sekretariát náčelníka MP - zabezpečuje a vykonáva:  
-	organizačné zabezpečenie pracovného programu náčelníka MP
-	sekretárske a administratívne práce pre náčelníka MP s evidenciou a vybavovaním pošty z iných orgánov a organizácií a verejnosti
-	sledovanie úloh uložených mestskej polícii z porád, schôdzí, zasadnutí MZ s následným hodnotením a vedením agendy k daným úlohám a jej odstúpením príslušným inštitúciám
-	vypracovanie správy o činnosti MP za príslušný kalendárny rok predkladanú MZ Mesta Žilina
-	spoluprácu na vypracovávaní správy o činnosti MP za príslušný kalendárny rok predkladanú v zmysle zákona o obecnej polícii MV SR
-	prípravu podkladov na spracovanie rozpočtu MP na príslušné roky, ktoré  predkladá náčelníkovi MP a spracováva návrh rozpočtu podľa pokynov náčelníka MP
-	sledovanie čerpania 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 finančné oddelenie MÚ návrhy na zmeny rozpočtu odsúhlasené náčelníkom MP 
-	evidenciu došlých faktúr, zaradenia majetku a vedenie účtovnej evidencie DHM, DNHM a OTE s vykázaním ročných prírastkov a úbytkov majetku
-	úhrady dodávateľských faktúr a zúčtovávanie dokladov pre nákup tovarov a služieb v   hotovosti s vykonaním mesačného vyúčtovania predkladaného finančnému  oddeleniu MÚ Žilina
-	vedenie personálnej agendy súvisiacej s prijímaním nových pracovníkov, vypracováva pracovné zmluvy a platové dekréty, po sústredení príslušnej osobnej dokumentácie každého zamestnanca odovzdá túto k evidencii personálnemu oddeleniu MÚ 
-	pri zistení porušenia pracovnej disciplíny nadriadenými u jednotlivých zamestnancov MP spracovanie pokladov za účelom vypracovania upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny
-	spracovanie platových dekrétov na základe nárokov pracovníkov na zvýšenie tarifných platov a osobných príplatkov na základe návrhov nadriadených a náčelníka MP 
-	spracovanie agendy pre oddelenie CO MÚ Žilina v súlade s predloženými požiadavkami                                                                                                                          
-	realizáciu úhrad a vedenie  evidencie a agendy s premietnutím aktuálnych zmien do 
      agendy – skončenie pracovného pomeru, súvisiacu s poistením zamestnancov 
-	spracovanie agendy spojenej s odškodnením pracovných úrazov a nárokov za všetky druhy úrazov vyplývajúcich zo zákonného aj individuálneho poistenia zamestnancov 
-	spracovanie podkladov na zosúladenie Štatútu MP Žilina, Organizačného poriadku MP Žilina, Platového poriadku MP Žilina a Pracovného poriadku MP Žilina s aktuálnymi právnymi predpismi  
-	mesačné objednávanie stravných lístkov z MÚ  Žilina a dodávateľskej firmy pre zamestnancov mestskej polície – následný výdaj a predaj zamestnancom, inkasovanie hotovosti  a odvod  na účet MÚ Žilina
 -     mesačné vyhotovenie podkladov k výplatám za náčelníka, zástupcu náčelníka, veliteľa školiaceho a výcvikového strediska, veliteľa oddelenia odborných policajných činností a sekretariát náčelníka MP a mesačné sústredenie podkladov k výplatám od jednotlivých  veliteľov oddelení a ich predkladanie mzdovej učtárni a personálnemu oddeleniu MÚ Žilina
-	zabezpečovanie výzbroje a výstroje pre pracovníkov MP, ochranných a hygienických pracovných prostriedkov pre všetkých zamestnancov
-	zabezpečovanie vykonania revízií zariadení, na ktoré sa vzťahujú príslušné právne predpisy – revízia elektriny v budove MP, kotolne – nízkotlakých nádob  a príslušenstva, revízie hasiacich prístrojov, komínov apod.
-	zabezpečovanie servisu vysielacej techniky
-	sledovanie a kontrola elektromerov, plynomerov a  vodomerov v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody
-	nákup spotrebného materiálu – kancelárskych a hygienických potrieb
-	vedenie evidencie majetku v účtovnom členení na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, DHM, DNHM a OTE s následným vykonaním inventúry majetku podľa nariadení primátora mesta
-	2x ročne predkladanie k zúčtovaniu finančnému oddeleniu MÚ Žilina stav skladových zásob
-	v rámci inventarizácie majetku  odsúhlasenie fyzického stavu  DLHM s organizačným oddelením MÚ Žilina, v prípade zistenia rozdielov navrhuje spôsob riešenia
-	zabezpečovanie deratizácie budovy.
-	návrhy na vyradenie majetku DLHM, DLNHM, DHM, DNHM a OTE so zabezpečením odborných posudkov
-	zabezpečovanie prevádzky schopnosti budovy MP, okolia budovy MP, autoparku MP, s prihliadnutím na rentabilitu opráv, kontrolu vykonaných prác pri opravách a vybavovanie prípadných reklamácií opráv a pod.
-	v prípade nehody zabezpečovanie všetkej agendy súvisiacej s opravou vozidla v nadväznosti na vymáhanie úhrad za opravy od príslušnej poisťovne, zabezpečenie
príslušníka PZ pri autonehode, spísanie relácie o autonehode zo strany Dopravného inšpektorátu PZ a následné vybavenie pracovníka príslušnej poisťovne a ďalšia činnosť súvisiaca s vybavením potrebnej agendy
-	spracovanie mesačnej uzávierky čerpania PHM v príslušnom mesiaci, ktorú predkladá 1x mesačne na zúčtovanie finančnému oddeleniu MÚ
-	ďalšie práce na základe pokynu náčelníka MP 

3.	Oddelenie odborných policajných činností (OOPČ)


Referát priestupkov – zabezpečuje a vykonáva:
-	a plní úlohy vyplývajúce mestskej polícii zo zákona o obecnej polícii a z príslušných pracovných náplní policajtov referátu priestupkov
-	podľa zákona o obecnej polícii a zákona o priestupkoch objasňovanie priestupkov v rozsahu oprávnení mestskej polície
-	spracovávanie  agendy pre správne konanie vo veci priestupkov, ktoré neboli vyriešené v blokovom konaní ako aj priestupkov,  ktoré nie je mestská polícia oprávnená riešiť avšak boli mestskou políciou zistené prípadne boli mestskej polícii    oznámené, pričom spisový materiál odstupuje na správne konanie príslušným  orgánom štátnej správy 
-	poradenskú a konzultačnú činnosť pre mestských policajtov pri riešení priestupkov v blokovom konaní a metodicky usmerňuje ich činnosť pri spracovávaní priestupkov, ktoré odovzdávajú na riešenie referátu priestupkov
-	doriešenie priestupkov v blokovom konaní na základe výzvy danej priestupcovi policajtmi MP počas výkonu služby
-	odborné školenia pre ostatných mestských policajtov k  problematike priestupkov
-	preverovanie podnetov zo strany občanov, jednotlivých pracovísk MÚ Žilina, ObÚ, KÚ Žilina a PZ SR
-	komunikáciu s priestupkovými oddeleniami iných MP, OP v rámci SR a zabezpečuje vybavenie ich dožiadaní vo veci priestupkov zaslaných MP
-	priebežné zabezpečovanie pokutových blokov na pokutu vyplatenú na mieste  a       blokov na pokuty nevyplatené na mieste z Daňového úradu I. Žilina.
-	vedenie evidencie o obidvoch druhoch pokutových blokov 
-	priebežne podľa potreby výdaj obidvoch druhov pokutových blokov príslušníkom   MP  a spracováva evidenciu ich výdaja
-	zúčtovanie zinkasovaných pokút od príslušníkov MP za pokuty zaplatené na mieste
-	mesačné vykonávanie odvodov zinkasovaných blokových pokút na účet MÚ Žilina
-	mesačne kontrolu na finančnom oddelení MÚ, či boli pokuty nevyplatené na mieste    uhradené v stanovenej lehote 
-	v prípade, že nebola pokuta nevyplatená na mieste zaplatená v stanovenej lehote   pripravuje podklady pre exekučné vymáhanie, ktoré odstupuje exekútorovi 
-	vedenie evidencie  priestupcov, ktorých spisy týkajúce sa neuhradenej pokuty na mieste boli odstúpené na vymáhanie exekútorovi
-	mesačné finančné zúčtovanie obidvoch druhov blokov na finančnom oddelení MÚ Žilina
-	polročné vypracovávanie správ o stave pokút  tj. príjem z DÚ a výdaj príslušníkom MP, odvod na účet MÚ  s následným predložením správy na finančné  oddelenie MÚ Žilina
-	v rámci ročnej inventúry cenín odsúhlasenie účtovného stavu MP s finančným    oddelením MÚ Žilina
-	1x ročne kontrolu stavu pokutových blokov s DÚ Žilina
-	a plní aj ďalšie práce na základe pokynov veliteľa oddelenia odborných policajných 
            činností a náčelníka MP
  



    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 oddelenia odborných policajných činností a náčelníka MP 
      
  Referát kynológie – zabezpečuje a vykonáva:
   -    a plní úlohy vyplývajúce mestskej polícii zo zákona o obecnej polícii a z príslušných 
        pracovných náplní policajtov referátu kynológie
   -    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
   -    a plní úlohy so psami pri ochrane verejného poriadku v rámci  rôznych kultúrnych a 
  spoločenských ako aj športových  podujatí 
   -    so psami mestskej polície bezpečnosť príslušníka MP pri rôznych zákrokoch či už 
  v uliciach, pohostinstvách, kontrole osôb, bezpečnostných prehliadkach a pri    
  zabezpečovaní dodržiavania verejného poriadku
   -    v rámci prevencie pri besedách s deťmi ukážky pripravenosti policajného psa pri 
        zákrokoch ako aj výklad ako sa starať o psy s cieľom priblížiť deťom prácu polície  
   -    odchyt túlavých psov, ktoré umiestňuje do karanténnych kotercov mestskej polície,   
  zabezpečuje ich kŕmenie a ošetrenie pred odovzdaním do útulku, prípadne zabezpečuje    
  prostredníctvom veterinárov utratenie odchyteného psa, ktorého nie je možné vzhľadom   
  k zdravotnému stavu alebo iných závažných okolností umiestniť v útulku 
   -    a plní aj ďalšie práce na základe pokynov veliteľa oddelenia odborných policajných 
        činností OOPČ a náčelníka MP   
Referát osobitných činností – zabezpečuje a vykonáva: 
-	úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii a z príslušných pracovných náplní policajtov referátu osobitných činností
-	a plní úlohy na úseku ochrany verejného poriadku a ochrany majetku mesta
-	odhaľovanie prípadov a priestupcov znečisťovania životného prostredia vytváraním nelegálnych skládok komunálneho odpadu     
-	v spolupráci s inými orgánmi a organizáciami odstránenie nebezpečných skládok a odpadov
-	odhaľovanie prípadov a priestupcov znečisťovania životného prostredia vypúšťaním    fekálií do riek a potokov 
-	zabezpečuje potrebné úkony na zisťovanie a odstraňovanie dlhodobo stojacich a nepojazdných motorových vozidiel (vrakov)
-	kontroly v prípadoch neoprávneného užívania mestských nájomných a sociálnych bytov
-	zabezpečuje odchyt rôznych zatúlaných živočíchov  (mačky, hady, včelie roje a pod.) a zabezpečuje ich odovzdanie kompetentným orgánom prípadne majiteľom
-	zabezpečuje odstránenie mŕtvych živočíchov zistených pri plnení úloh príslušníkovMP a na základe podnetov od občanov 
-	a plní aj ďalšie práce na základe pokynov veliteľa oddelenia odborných policajných činností  a náčelníka MP


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 a príslušné zdravotné prehliadky 
-	zabezpečuje rozposlanie 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 
      Kadeti
      Sú zamestnanci MP, ktorí nespĺňajú po prijatí do zamestnania osobitný kvalifikačný  
      predpoklad tj. odbornú spôsobilosť pre prácu príslušníka MP. Po celú dobu od začatia    
      vzdelávania k získaniu odbornej spôsobilosti až  do úspešného vykonania záverečných 
      skúšok a získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti podliehajú organizačne pod velenie 
      veliteľa školiaceho a výcvikového strediska MP Žilina, ktorý vykonáva ich hodnotenie a 
      usmerňovanie činnosti počas uvedenej doby.

      Lektori
      Sú osoby, ktoré na základe Dohody o vykonaní práce uzatvorenej s Mestom Žilina        
 vykonávajú pre MP lektorskú činnosť   v zmysle učebných osnov a požiadaviek      
 školiaceho a výcvikového strediska MP. Ich lektorskú činnosť pre MP organizuje, riadi 
 a kontroluje veliteľ školiaceho a výcvikového strediska. 


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. 
     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.


6.  Operačné stredisko (OS)
-	operačné stredisko podlieha priamemu riadeniu zástupcovi náčelníka MP
-	veleniu operačného strediska podliehajú všetky hliadky na území mesta zabezpečujúce výkon služby
-	zabezpečuje na začiatku služby vydanie a pri ukončení služby odovzdanie zbraní, telekomunikačných prostriedkov a ďalších technických zariadení jednotlivým hliadkam, pričom pred nástupom služby vykonáva inštruktáž hliadkam a oboznamuje ich o úlohách uložených hliadkam veliteľmi oddelení výkonu MP
-	počas výkonu služby koordinuje a zodpovedá za činnosť hliadok a ukladá im úlohy podľa operatívnej situácie v meste a podľa pokynov veliteľov oddelení výkonu MP, náčelníka a zástupcu MP 
-	prijíma oznámenia, podnety a sťažnosti od občanov a zástupcov organizácií , ktoré podľa okolností rieši okamžite prípadne o nich informuje veliteľov oddelení výkonu MP, náčelníka a zástupcu MP
-	o priebehu služby informuje veliteľov oddelení MP, náčelníka a zástupcu 
MP počas ranného brífingu u náčelníka resp. zástupcu MP
-	v prípade závažných a mimoriadnych udalostí informuje náčelníka MP okamžite    
      a v jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka  
-	vedie evidenciu udalostí a priestupkov zaznamenaných počas výkonu služby v elektronickej podobe 
-	počas služby zabezpečuje prostredníctvom zamestnancov obsluhy kamerového systému priebežné vyhodnocovanie video záznamov z kamier umiestnených v meste a na základe získaných informácií o bezpečnostnej situácii prijíma opatrenia na jej okamžité riešenie
-	zabezpečuje a riadi úkony v súvislosti s výkonom činností v rámci strediska registrovaných poplachov a organizuje výjazdy policajných hliadok k zaznamenaným poplachom     
-	zodpovedá za zverené výzbrojné súčiastky a technické prostriedky 
      -     vykonáva aj ďalšie práce na základe pokynov zástupcu náčelníka a náčelníka MP

Obsluha kamerového systému
-	je súčasťou operačného strediska a podlieha priamemu riadeniu zástupcovi náčelníka 
-	počas služby sa zamestnanci obsluhy kamerového systému riadia pokynmi operačných dôstojníkov ako aj pokynmi zástupcu náčelníka MP a náčelníka MP
-	úlohou obsluhy kamerového systému je monitorovanie verejných priestorov v meste kde sú kamery umiestnené a vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, o ktorej priebežne informuje operačného dôstojníka ako aj vyhotovovanie záznamov o vzniknutých protiprávnych a iných z pohľadu bezpečnostnej situácie dôležitých udalostí
-	vykonáva aj ďalšie práce na základe pokynov zástupcu náčelníka a náčelníka MP


















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


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 




Čl.  IV.  Funkčné zaradenie, používanie  a udeľovanie hodností                                            

    
    Používanie hodností nie je stanovené zákonom a preto každá mestská polícia a obecná polícia používa rôzne hodnostné označenia ako aj spôsoby udeľovanie hodností. Mestská polícia Žilina zaviedla používanie a udeľovanie hodností v závislosti od funkčného zaradenia a príslušnej platovej triedy. Sú vypracované stupne funkčného zaradenia, ku ktorým sú priradené platové triedy a hodnosti. Základnou podmienkou pre preradenie príslušníka MP do vyššieho stupňa je zodpovedné a svedomité plnenie úloh a povinností príslušníka MP ako aj pokynov nadriadených. 

Vysvetlivky 
VŠ – vysokoškolské vzdelanie
OKP – osobitné kvalifikačné predpoklady
USV – úplné stredné vzdelanie

Náčelník mestskej polície 
I. stupeň funkčného zaradenia náčelníka 
Prislúcha náčelníkovi MP od ustanovenia do funkcie náčelníka pod dobu troch rokov  
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.11.02
Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa a OKP 
Hodnosť: podplukovník 
II. stupeň funkčného zaradenia náčelníka 
Prislúcha náčelníkovi MP po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii náčelníka
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.11.02
Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa a OKP
Hodnosť: plukovník 
Zástupca náčelníka mestskej polície
I. stupeň funkčného zaradenia zástupcu náčelníka   
Prislúcha zástupcovi náčelníka MP od ustanovenia do funkcie zástupcu pod dobu troch rokov  
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.09.03
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: kapitán 
II. stupeň funkčného zaradenia zástupcu náčelníka   
Prislúcha zástupcovi náčelníka MP po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii zástupcu
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.09.03
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: major 

Veliteľ ŠVS a veliteľ OOPČ   
I. stupeň funkčného zaradenia veliteľa ŠVS a OOPČ    
Prislúcha veliteľom ŠVS a OOPČ od ustanovenia do funkcie veliteľa pod dobu troch rokov  
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.09.03
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: kapitán 
II. stupeň funkčného zaradenia veliteľa ŠVS a OOPČ    
Prislúcha veliteľovi ŠVS a OOPČ po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii veliteľa
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.09.03
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: major 

Velitelia OVMP
I. stupeň funkčného zaradenia veliteľov OVMP
Prislúcha veliteľom OVMP od ustanovenia do funkcie veliteľa po dobu troch rokov  a  po uplynutí  troch rokov pôsobenia vo funkcii veliteľa v prípade nesplnenia kvalifikačného predpokladu pre II. stupeň
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.08.08
Kvalifikačné predpoklady: USV a OKP
Hodnosť: nadporučík 
II. stupeň funkčného zaradenia veliteľov OVMP
Prislúcha veliteľom OVMP po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii veliteľa pri splnení podmienky kvalifikačných predpokladov
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.09.03
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: kapitán 

Operační dôstojníci
I. stupeň funkčného zaradenia operačných dôstojníkov 
Prislúcha operačným dôstojníkom od ustanovenia do funkcie operačného dôstojníka  po dobu troch rokov   
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.08.08
Kvalifikačné predpoklady: USV a OKP
Hodnosť: poručík 


II. stupeň funkčného zaradenia operačných dôstojníkov 
Prislúcha operačným dôstojníkom po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii operačného dôstojníka
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.08.08
Kvalifikačné predpoklady: UVS a OKP
Hodnosť: nadporučík 
III. stupeň funkčného zaradenia operačných dôstojníkov
Prislúcha operačným dôstojníkom po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii operačného dôstojníka pri splnení podmienky kvalifikačných predpokladov
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.08.06
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: kapitán 

Policajti referátov OOPČ
I. stupeň funkčného zaradenia policajtov referátov OOPČ
Prislúcha policajtom zaradeným vo funkcii odborného referenta referátu OOPČ 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.07.01 a 16.07.02
Kvalifikačné predpoklady: USV a OKP
Hodnosť: podporučík 
II. stupeň funkčného zaradenia policajtov referátov OOPČ
Prislúcha policajtom zaradeným vo funkcii samostatného odborného referenta referátu OOPČ po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii referenta referátu OOPČ 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.08.08
Kvalifikačné predpoklady: UVS a OKP
Hodnosť: poručík 
III. stupeň funkčného zaradenia policajtov referátov OOPČ 
Prislúcha policajtom zaradeným vo funkcii samostatného odborného referenta referátu OOPČ po uplynutí troch rokov pôsobenia vo funkcii referenta referátu OOPČ pri splnení podmienky kvalifikačných predpokladov
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.08.06
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: nadporučík 




Policajti OVMP 
I. stupeň funkčného zaradenia policajtov OVMP
Prislúcha policajtom zaradeným vo funkcii mestského policajta po dobu 5 rokov od ustanovenia do funkcie mestského policajta 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.06.01
Kvalifikačné predpoklady: USV a OKP
Hodnosť: mladší seržant 
II. stupeň funkčného zaradenia policajtov OVMP
Prislúcha policajtom zaradeným vo funkcii staršieho mestského policajta  po uplynutí 5 rokov od ustanovenia do funkcie mestského policajta 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.07.01 a 16.07.02
Kvalifikačné predpoklady: UVS a OKP
Hodnosť: seržant
III. stupeň funkčného zaradenia policajtov OVMP 
Prislúcha policajtom zaradeným vo funkcii staršieho mestského policajta  po uplynutí 10 rokov od ustanovenia do funkcie mestského policajta 
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.07.01 a 16.07.02
Kvalifikačné predpoklady: USV a OKP
Hodnosť: starší seržant 
IV. stupeň funkčného zaradenia policajtov OVMP  
Prislúcha policajtom zaradeným vo funkcii staršieho mestského policajta  po uplynutí 10 rokov od ustanovenia do funkcie mestského policajta pri splnení podmienky kvalifikačných predpokladov
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.z. – 16.08.06
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa a OKP
Hodnosť: podporučík 
    
     Na základe dlhodobého dosahovania výborných výsledkov prípadne pri výnimočne obetavých činoch príslušníkov mestskej polície súvisiacich so záchranou ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta môže primátor mesta na návrh náčelníka mestskej polície mimoriadne povýšiť policajta do vyššej hodnosti ako mu prináleží v zmysle príslušného stupňa. 

     V prípade uvedených výnimočne obetavých činov môže byť príslušníkovi mestskej polície zároveň udelená Čestná medaila náčelníka Mestskej polície v Žiline. 



Čl. V.   Interné predpisy upravujúce činnosť a povinnosti 
             zamestnancov mestskej polície


     Základné úlohy, organizácia, práva a povinnosti zamestnancov mestskej polície sú vymedzené zákonom  č. 552/2003 Zb., zákonom 553/2003 Z.z., Zákonníkom práce a zákonom NR SR č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
     Na ich základe boli spracované pracovné náplne zamestnancov MP Žilina. Uvedené dokumenty tvoria nedeliteľnú súčasť  Pracovného poriadku MP Žilina schváleného primátorom mesta Žilina na základe návrhu náčelníka Mestskej polície v Žiline. 
     Pracovná náplň príslušníka mestskej polície je záväzným dokumentom každého policajta, ktorý vykonáva činnosť podľa zákona o obecnej polícii a je verejným činiteľom odhliadnuc od toho, akú funkciu vykonáva. Pokiaľ vykonáva prácu v inom funkčnom zaradení ako mestský policajt oddelenia výkonu, k povinnostiam mestského policajta sa viažu i ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho funkčného zaradenia, resp. pracovného zaradenia.
     Pracovné náplne ostatných zamestnancov mestskej polície, ktorí nie sú verejnými činiteľmi, sú stanovené v zmysle katalógu pracovných činností zamestnancov verejnej služby vykonávaných jednotlivými zamestnancami MP. 
     Činnosť, povinnosti a oprávnenia zamestnancov Mestskej polície v Žiline sú ďalej upravené týmto Organizačným poriadkom ako aj Štatútom Mestskej polície v Žiline a Platovým poriadkom Mestskej polície v Žiline, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Žiline.    




Čl. VI.   Záverečné a zrušujúce ustanovenia 
           
                                                                                                                                                    Organizačný poriadok MP Žilina nadobúda účinnosť dňom 1.9.2007 a zároveň sa zrušuje Organizačný poriadok MP Žilina schválený Mestským zastupiteľstvom Žilina dňa 26.6.2006.



















