I
Organizačný poriadok
Mestskej polície v Zlatých Moravciach

Čl. 1
Základné ustanovenia

(1)

(2)

Tento organizacny poriadok je vypracovaný v súlade so zákon
om č.564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o obecnej polícii").
Upravuje najmä organizáciu Mestskej polície v Zlatých Moravciach
(ďalej len "MsP").
Ďalšie podrobnosti najmä o postavení, pôsobnosti a
úlohách MsP, a o právach
a povinnostiach príslušníkov MsP upravuje zákon o obecn
ej polícii a Pracovný
poriadok zamestnancov Mestskej polície v Zlatých Moravciach .
Čl.

2

Postavenie MsP
1. Mesto Zlaté Moravce zriadilo Mestskú políciu všeobecne záväzn
ým nariadením mesta
Zlaté Moravce Č . 3/1991 a to s účinnosťou od 1.8.1991 .
2. MsP je poriadkový útvar mesta Zlaté Moravce pôsobiaci
pri zabezpečovaní obecných
vecí verejného po riadku , ochrane majetku mesta a jeho obyvat
el'ov, ochrane životného
prostredia v meste a plní úlohy vyplývajúcich zo všeobecne záväz
ných nariadení mesta
(ďalej len "VZN"), uznesení mestského zastupitel'stv
a a rozhodnutí primátora.
3. Mestský úrad vykonáva vo vzťahu k MsP personálnu , mzdov
ú a účtovnú agendu na
základe podkladov vypracovaných náčelníkom MsP.
Čl. 3
Pôsobnosť

MsP

Pôsobnosť mestskej polície je daná územím mesta
Zlaté Moravce a jeho mestských častí
ako aj územím obcí patriacimi do okresu Zlaté Moravce , s ktorým
i má mesto Zlaté Moravce
uzatyorenú zmluvu o spolupráci s mestskou políciou .

Čl.

4

Úlohy MsP a spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
1. MsP plní základné úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej
polícii.
2. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to
ustanovujú osobitné zákony .
3. Mestská pol ícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s orgánm
i a inštitúciami uvedenými
v zákone o obecnej polícii.

Čl. 5

Organizácia MsP
1. Organizáciu , objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov mestskej
polície určuje mestské zastupitel'stvo s prihliadnutím na rozsah
jej úloh .
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2. Organizácia - organizačná štruktúra MsP Zlaté Moravce je nasledovná:
al náčelník MsP
bi stály zástupca náčelníka MsP - poverený zastupovaním v prípade neprítomnosti
náčelníka mestskej polície
cl príslušník MsP Ivelitel' hliadky a člen hliadkyl
dl operátor kamerového systému - nie je príslušníkom mestskej polície ale je
zamestnanec mesta Zlaté Moravce .
3. Podrobné rozpracovanie činností príslušníkov mestskej polície a zamestnancov obsluhy
kamerového systému sú upravené v jednotlivých pracovných náplniach , ktoré tvoria
súčasť personálnych dokladov.
ČI.6

Riadenie a zastupovanie
1. Činnosť mestskej pol ície riadi jej náčelník . Za týmto účelom plní najmä povinnosti
stanovené v zákone o obecnej polícii , týmto poriadkom , internými predpismi a pokynmi
primátora mesta .
2. Náčeln í ka v čase jeho neprítomnosti zastupuje stály zástupca náčelníka , ktorý plní
povinnosti ná čeln í ka a disponuje jeho oprávneniami v plnom rozsahu. V prípade
neprítomnosti stáleho zástupcu náčelníka zastupuje náčelníka poverený príslušník
mestskej polície v rozsahu stanovenom v písomnom poverení.
ČI.?

Príslušník MsP
1. Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s
mestom Zlaté Moravce. Príslušníci mestskej polície majú pri plnení úloh
postaven ie verejného činite l'a.
2. Pracovnoprávny vzťah príslušníka MsP je upravený pracovnou zmluvou medzi Mestom
Zlaté Moravce a príslušníkom MsP.
3.
Základné práva a všeobecné ako aj ďalšie oprávnenia príslušníkov MsP určuje zákon
o obecnej polícii. Príslušník MsP sa vo svojej činnosti riadi zákonom Č . 564/1991 Zb.
o obecnej polícii , pln í povinnosti stanovené zákonom Č . 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom zaujme v znení neskorších predpisov ako aj Pracovným poriadkom
zamestnancov Mestskej polície v Zlatých Moravciach .
ČI.8

Operátor na mestskom kamerovom systéme
1.

2.
3.

Operátor kamerového systému je povinný najmä :
a) sledovať monitorovaný priestor a v prípade podozrivej udalosti nasmerovať
k nej kameru ,
b) oznámiť hliadke zistené udalosti z kamerového systému a zaznamenať ich
do Knihy udalostí kamerového systému ,
c) zaznamenať do kn ihy čas a miesto výnimočných udalostí,
d) zaznamena ť do knihy zistené nedostatky.
V prípade potre by:
- prijíma a prepája telefonické hovory.
Pod l'a pokynov nadriadených pln í ďalšie úlohy uložené v súlade
s dohodnutým druhom práce.
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Čl. 9
Záverečné

1.
2.

ustanovenie

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku Mestskej polície v Zlatých Moravciach
schval'uje Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach uznesením .
Tento organizačný poriadok bol schválený Mestským zastupitel'stvom v Zlatých
Moravciach dňa 25.4.2013 uznesením Č . 555/2013 a nadobúda účinnosť dňom
1.5.2013.

Ing . Peter Lednár, CSc.
primátor mesta Zlaté Moravce
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