
Mestské zastupitel'stvo V Šamoríne na základe $ 2 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Šamórĺn o zriadenĺ mestskej poĺície č. 12 zo dňa 19.06.1999

vydáva:

organizačný poriadok
Mestskej polície Samorín

čast'l.
Úvodné ustanovenia

s1
1) organizačný poriadok Mestskej polície v Šamoríne (d'alej len ,,MsP")

upiavuje najmä postavenie a úlohy MsP, jej organizáciu, organizačnú
širuktÚiu, vnÚtorne organizačné členenie mestskej polície, rozsah
riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé pracovne pozĺcie
v organizačnej štruktúre, predpoklady pre výkon funkcie príslušníka MsP
a icň preverovanie, ako aj vztahy MsP k štátnym orgánom a orgánom
samosprávy.

2) organizačný poriadok MsP je záväzný pre všetkých príslušníkov MsP
xázaý príslušnĺx MsP musí byť s organizačným poriadkom MsP
obozňámený' organizačný poriadok MsP je prístupný kaŽdému
príslušníkov MsP.

3) organizačný poriadok MsP je vnÚtorným organizačným predpisom MsP
schval'ovaný Mestským zastupitel'stvom mesta Samorĺn.

Čast'll.
Postavenie, pôsobnost', úIohy a spolupráca MsP s inými orgánmi

s2
Postavenie MsP

1) MsP je poriadkový útvar pÔsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí' 
vere1ňého poriadkú' ochrany Životného prostredia v meste a plnení úloh

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení
mestského zastupitel'stva a z rozhodnutĺ primátora mesta'

2) Početné stavy piĺslusnĺrov a zamestnancov mestskej polície na návrh

náčelníka MsP určuje primátor mesta.
3) Mestský úrad vykoňáva vo vzťahu k MsP personálnu, mzdovú a účtovnú

agendu na základe podkladov Vypracovaných náčelnÍkom MsP.

s3
Pôsobnost'MsP

1) Územná pôsobnosť MsP je daná katastrálnym územím mesta, ktorého
jednotlive časti sÚ Šamorín, Bučuháza, Čilistov' Kral'ovianky a Mliečno'

2) Vecná pôsobnosť MsP je daná platnou právnou Úpravou SR.
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s4
Ulohy MsP

1) MsP plní základne úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov v sÚlade s organizačným poriadkom.

2) Mestská polícia sleduje, preveruje, zisťuje a kontroluje:

a) na úseku ochranv vereiného poriadku naimä:
- čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách,

vo verejne prístupných objektoch
- či sa nepoškodzujú a neznečisťujú mestské komunikácie, verejné

priestranstvá, verejná zeleň a parky
_ či sa nepoškodzujú verpjnoprospešné zariadenia
- či sa nepoškodzujÚ' prvky drobnej mestskej architektúry,

informačné a reklamné tabule alebo dopravné značenia
- či Sa nepoškodzujú alebo neoprávnene nevylepujú plagáty'

reklamy, rôzne oznámenia
- dodrŽiavanie trhového poriadku a predajnej doby v obchodoch a

rešta u ra čn ý ch zariade n iach
- či sa V reštauračných a iných podobných zariadeniach a V

obchodnej sieti dodrŽiava zákaz podávania alkoholických nápojov
maloletým, mladistvým, vodičom motorových vozidiel a
podnapitým osobám

- vykonáva kontrolu zákazu predaja tabakových výrobkov osobám
mladším ako 18 rokov na predajných miestach

- či sa nepoškodzujú národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
mesta

- dozerá na to, či právnické a fyzické osoby majú predpísané
povolenie na osobitné uŽívanie mestských komunikácií
(rozkopávky) alebo povolenie na záber (uŽívanie) verejného
priestranstva, napr. na skladovanie materiálov, a pod'

- či sa nepoškodzujÚ, neoprávnene odstraňujú, resp. umiestňujú
dopravné značky na miestnych komunikáciách, označenie ulĺc a
domov

- zabezpečuje udrŽiavanie verejného poriadku na verejných
zhromaŽdeniach na l3zemi mesta a spolupracuje s orgánmi
policajneho zboru v tejto oblasti

- kontroluje, či sa neopráVnene neusporadúvajú verejné kultúrne
podujatia (zákon SNR č. 96/1991 Zb' o verejných kultúrnych
podujatiach) a či sú dodrŽiavané podmienky stanovené v povolenĺ

- kontroluje, či sú dodrŽiavané protipoŽiarne, hygienicke a d'alšie
predpisy prĺ organizovaní verejných kultúrnych podujatí

- kontroluje dodrŽiavanie VZN o chove a drŽani psov'

b) na úseku ochranv Životného prostľedia naimä:
- dohliada na dodrŽiavanie poriadku, čistoty a podmienok predaja

na určených trhových miestach
- dohliada, aby sa ambulantný predaj vykonával len na miestach na

to vyhradených
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- kontroluje čistotu chodníkov aj ciest pred obytnými budovami,

obchodmi, na Verejných priestranstvách a dbá, aby boli vykonane

účinne opatrenia v súlade s platnými právnymi prepismi vrátane

všeobecn e záväzného nariadenia mesta Samorĺn
- kontroluje, či právnické alebo fyzicke osoby dodrŽiavajú právne

predpisý na úseku nakladania s odpadmi na územĺ mesta
- kontŕolu1e ooorziavanie právnych predpisov na úseku ochrany

drevín a ochrany ovzdušia
- kontroluje dodržiavanie čistoty v okolĺ vodných tokov a zdrojov

Pitnej vodY
- informuje 

- 
primátora mesta o zistených nedostatkoch pri

udrŽiavaní čistoty v meste.

c) na úseku dopravv naimäl
objasňuje priestupky proti bezpečnosti

a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutĺm zákazu,
ktoý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými
značkami alebo dopravnými zariadeniami'

3) MsP pôsobĺ na úseku ochrany veľejného poriadku za účelom
predchá dzania páchania priestupkov najmä tým, Že:

vykonáva sústavný dozor, najmä pochÔdzkovú a hliadkovú sluŽbu

na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a V

ostatných verejne prístupných objektoch'
- výchoúne pôsobí na občanov, aby dodrŽiavali verejný poriadok a

zásady občianskeho spolu na žívania,
- predkladá návrhy a podnety orgánom samosprávy mesta na

odstránenie príčin vedúcich k porušovaniu verejneho poriadku

alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany.
4) MsP Šamorín sa pri plnenĺ úloh podiel'a na záchranných prácach

v prípade vzniku Živelných pohrÔm a iných mimoriadnych udalostí na

Územi mesta.
5) MsP Šamorĺn vykonáva monitoring formou kamerového monitorovacieho

systému a plnĺ úlohy z toho vyplývajÚce'
6) NĺsP vykonáva kontroly zamôrane na dodrŽiavanie zákazov v zmysle' 

zákona NR sR č. žlgngsa z. z' o ochrane pred zneuŽĺvanĺm

alkoholických nápojov a zriad'ovanĺ a prevádzke protialkoholických

záchytnýc'h izieb v zneni neskorších predpisov za Účelom preukázania

priesiupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikománĺami'

s5
Spolupráca mestskej po!ĺcie s inými orgánmi a organizáciami

Mestská polícia spolupracuje pri plnenĺ Úloh s príslušným Útvarom

policajneho zboru, orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,

s orgánmi štátnej zdravotnĺckej spráVy, orgánmi štátneho dozoru Vo Veciach

Živoiného prostreäia, orgánmi poŽiarnej ochrany a inými štátnymi orgánmi'
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čast'lll.
Príslušníci MsP, ich povinnosti a oprávnenia

s6
Prís!ušník MsP

1) Pracovnoprávny vzťah príslušníka MsP je upravený pracovnou zmluvou
medzi Mestom Šamorín zastúpeným primátorom mesta a príslušníkom
MsP.

2) Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.

Ďalšie povinnosti . opräJnenia príslušníkov MsP

1) MsP sa Vo svojej činnosti riadi Zákonom o obecnej polícii
a organizačným poriadkom MsP'

2) Všetci príslušníci MsP sú povinní:
a) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa

dozvedeli v súvislosti s výkonom zamestnania, a to aj po skončení
pracovného pomeru.

b) zachovávat'dôstojnosť a váŽnosť príslušníka MsP,
c) pri konanĺ so stránkamĺ postupovat' voči nim maxĺmáĺne ústretovo,

osobám starším ako 15 rokov vykať,
d) dbať na ochranu osÔb a majetku, ako aj bezpečnosť obyvatel'ov

mesta,
e) neustále sa oboznamovať s nariadeniami a predpismi, ktoré súvisĺa

s výkonom sluŽby a zvyšovanĺm úrovne práce MsP,
0 dbať o zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie, zÚčastňovať sa školení

a odborných kurzov pre zvýšenie kvality výkonu sluŽby,
zabezpečovat' svoju fyzickú zdatnosť a odbornost' pri pouŽití
donucovacĺch prostriedkov,

g) individuálne sa zdokonaľovať Vo fyzickej zdatnosti a streleckej
príprave

h) bezodkladne oznámiť svojmu nariadenému pracovný Úraz alebo útok
na jeho osobu ako verejného činitel'a,

i) dodrŽĺavať povinnosti vyplývajúce z pracovného poriadku mesta
Samorĺn a právnej úpravy na úseku výkonu prác vo verejnom záujme

j) na poŽiadanie náčelníka vyúčtovať okamŽite pokutové bloky' Zároveŕl
sa zakazuje finančnú hotovosť z pokutových blokov po skončení
sluŽby odnášať z pracoviska, táto Sa odkladá do uzamknutej
plechovej skrinky spolu s pokutovými blokmi a počas výkonu sluŽby
sa finančné prostriedky z pokutových blokov odkladajÚ oddelene od
vlastných finančných prostriedkov. Porušenie tejto povinnosti bude
posudzované ako závaŽné porušenie pracovnej disciplíny
s moŽnosťou okamŽitého skončenia pracovného pomeru podl'a $ 68
odst' 'ĺ, písm' b) Zákonníka práce

4



Čast'lV.
organizácia, riadenie a zameranie činností MsP

s8
organizácia MsP

1)organizačná štruktúra MP Šamorín sa delĺ na dve hlavnézložky:
a) riadiaco - administratívna _ ide o systém činností vzťahujÚci sa na

riadiaco-administratívnu zložku, ktoý je zameraný na riadenie
výkonnej-činnej sluŽby, evidencie policajných záznamov,
objasňovanie priestupkov, spracovanie správ o činnosti a
štatistických ukazovatel'ov a administratívne úkony. Riadiaco-
administratívnu činnosť vykonávajÚ náčelník MsP, zástupca
náčelníka MsP, vedúci sm'ény alebo náčelníkom poverený príslušník

b) výkonno_činná služba - je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi
MsP v jednotlivých zmenách a je vykonávaná prostredníctvom
- hliadkovej činnosti
- vyhl'adávacej činnosti
- zásahovej činnosti
- preventívnej činnosti

2) HIiadková činnost' MsP je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak,

aby policajný výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v

meste (prevencia).

3) Vyhl'adávacia činnost' MsP je vyhl'adávanie čiastočne známych i

neznámych príčin výskytu priestupkov a ich páchatel'ov za účelom ich zistenia a

vyvodenia opatrení 
-na-udrŽiavanie 

verejného poriadku a ochranu občanov a ich
majetku.

4) Zásahová činnost' MsP je vykonávaná príslušníkmi MsP, ktorí

vykonávajú hliadkovú činnosť motorizovane a je vykonávaná v prĺpade zistenia,
prĺpadne podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu alebo prečinu

na základe vlastného zistenia, prĺpadne na základe oznámenia.

5) Pľeventĺvna činnost'MsP je vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a

iných činnostĺ, najmä prĺprava a realizácia kriminálno-preventĺvnych programov V

záujme predchádzania kriminalite v meste.

se
organizačná štruktúra MsP

1) Personálna a organizačná štruktúra MsP je nasledovná:
a) náčelník
b) zástupca náčelníka
c) veliteľ Smeny - operátor monitorovacieho kamerového systému
d) velitel'hliadky
e) člen hliadky
0 inšpektor verejného poriadku
g) zamestnanec
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2) Príslušník MsP mÔŽe byť zaradený na d'alšie funkcie podl'a potreby a

rozhodnutia náčelníka MsP:
a) príslušník prevencie kriminality - priestupkár
b) prĺslušnĺk psovod
cj príslušník - operátor monitorovacieho kamerového systému
d) prĺslušník - vodič sluŽobného motorového vozidla

3) o 'zaradení 
príslušníka na danú funkciu rozhoduje náčelník MsP.

ĺ; ľrĺslusník MsP môŽe plniť úlohy na viaceých funkciách podl'a odseku 2.

s10
Náčelnĺk MsP

1) Činnosť MsP riadi náčelník MsP.
2) Do funkcie ho vymenúva a odvoláva mestské zastupitel'stvo na návrh

primátora mesta.
3) Náčelník zodpovedá za dodrŽiavanie zákonnosti, koncepcie VýYoj?'

a d'alšieho smerovania MsP, dáva návrhy pre účinnú a efektívnu činnosť

MsP, je v priamom styku s verejnosťou, primátorom a sleduje
poŽiadavky na policajný výkon v meste.

4) Zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
5) Náčelnĺk plní nasledovne úlohy:

a) podáva správy primátorovi mesta o situácii na úseku dodrŽiavania' 
verejneho pori"dku, o činnosti MsP a o závažných udalostiach
(informuje ho okamŽite),

b) ňredklad'á primátorovi poŽiadavky na zabezpečenie činnosti MsP,
predkladá návrh príjmov ivýdavkov rozpočtovej kapitoly MsP na

d'alší kalendárny rok a návrhy rozpočtových opatrení,
c) zodpov edá za čerpanie výdavkov MsP podl'a schváleného rozpočtu,

dj zaĺezpečuje odborný výôvik, školenie, prĺpravu a previerky fyzickej

zdatnosti a streleckú prĺpravu a previerky príslušnĺkov MsP,
e) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi

príslušnĺkov MsP,
0 zodpoved á za majetok v správe MsP,
g) preärladá primátórovi návrhy na realizáciu kriminálno-preventívnych

programov na eliminovanie určitého druhu kriminality na územĺ.mesta
h) v mi'moriadnych prípadoch mÔŽe vyhlásiť pohotovosť ktoremukolVek

alebo všetkým príslušníkom MsP,
i) pridel'uje aiebo ukladá špecificke povinnosti alebo zodpovednosti

podriadeným príslušníkom,
j) vedie poáoy MsP, vysvetľuje zámery v danej situácii, zĺskava

informácie a poznatky,
k) spolupracuje s velitel'mi iných bezpečnostných zloŽiek pÔsobiacich na

územi mesta a s inými orgánmi,
l) vystupuje a koná 

-v 
menó MsP Vo vzťahu k orgánom Pz SR,' 

piokuraiÚry, štátnym orgánom, orgánom mesta a organizáciám,

ktoých zriad'ovatel'om je mesto,
m) vymenováva príslušníkov MsP do jednotlivých funkcií,
n) zabezpečuje výstrojne súčiastky pre príslušníkov MsP,
oi má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatnĺ prĺslušníci MsP,
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p) môŽe preniesť vedenie rÔznej policajnej agendy na jednotlivých

príslušnĺkov MsP

s 11

Zástupca náčeIníka MsP

1) Mestské zastupiteľstvo zriad'uje podľa s 6, od.tj 2, zákona o obecnej

polícii zriadiť iunkciu zástupôu náčelníka MsP, ktorého na návrh

náčelníka MsP schvaľuje primátor mesta.
2) Hlavne úlohy zástupcu náčelníka:

a) bezprostredne a priamo riadi, kontroluje výkon sluŽby
b) zab'ezpečr.lje registratúru a archiváciu písomnostĺ MsP
.ĺ zabezpečuje pĺšomnosti ťsúlade s registratúrnym poriadkom,

di spracovávä, 
'sleduje 

a plánuje sluŽby, pripravuje návrhy na výkon' p'ä." nadčas, praóovnú pol'lotovosť s ohl'adom na potreby polície

a dosiahnutia jej ciel'ov
e) kontroluje a vódie evidenciu pouŽívania sluŽobného motorového

vozidla MsP a čerpanie PHM
0 kontroluje evidenciu kníh' zbraní a streliva,
g) plnĺ všetky úlohy príslušníka MsP
ňl u čase ňeprĺtómnosti náčelnĺka MsP vykonáva jeho Íunkciu so

všetkými právami a povinnosťami ustanovenými S 10 ods.S

i) plnĺ aj d'alšie úlohy podľa pokynov náčelníka MsP'

s12
Veliteľ smeny

1) Prĺslušník MsP je určovaný za veliteľa smeny náčelnĺkom MsP v pláne

sluŽieb alebo v deň výkonu sluŽby.
2) Za veliteľa smeny je určovaný jeden z príslušnĺkov MsP.
3) Velitel'smeny plnĺ tieto úlohy:

a) prebera znrojný sklad od predchádzajúceho velitel'a hliadky

b) odovzdáva z-brojný sklad nasledujúcemu velitel'ovi hliadky

.ĺ riadi a koordinuje činnosť hliadky počas sluŽby, zodpovedá za riadny

výkon sluŽby, disciplĺnu a poriadok v hliadke
d) zódpovedáža preberanie a odovzdávanie inventáru podl'a zoznamu

"ĺ preberá odkazy od predošleho velitel'a smeny na zabezpečenie

činnosti svoje zmeny
f) zodpovedá za ustrojenosť hliadky
gl piní všetky povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a plní príkazy

nadriadených
h) v sluŽbe je nadriadený všetkým príslušníkom.prideleným do smeny

ĺ) zodpov edá za policajňú agendu a zápisy v priebehu výkonu sluŽby

ji mimoriadne udalosti hlási neodkladne náčelníkovi MsP
'ŕ; podľa pokynov nadriadených plnĺ d'alšie úlohy uloŽené v súlade s

dohodnutým druhom práce
l) plní úlohy v zmysle šmernice primátora mesta Šamorĺn o prevádzke

monitorovaciehó kamerového systému, pri tejto činnosti dbá na
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dodrŽiavanie zákon a Ó'428l2oo2 z' z. o ochrane osobných údajov

v znenĺ neskoršĺc-h pr"opi.ou, zodpove dá za plynule monitorovanie

priestorov bezpečňostnými kameiami počas výkonu sluŽby, t' j'

najmä:
- 
_'óviduje 

všetky oznámenia, Žiadosti, sťaŽnosti týkajúce sa

kamerového systemu do knihy operátora' . ..._ Jiĺpr'uuje pooŔtady pre objasňenie trestnej Činnosti (priestupkov)

z kamerov"ľ.,'o 
-'ý'i.lnu 

vyhl'adávacou metodou na pokyn

náčelnĺka (zástupcu náčelnĺka)
- prijĺma oznámenia a sťaŽnosti občanov'

s13
Velitei'hliadkY

1) Prĺslušník MsP je určovaný za'velitel'a hliadky náčelnĺkom MsP v pláne

sluŽieb alebo v deň výkonu sluŽby'
2) 1aveliteľa hliadky je lrčovaný jeden z príslušníkov MsP.

3) Veliteľ hliadky íiä :. 'práuiot' 
určovaný za vodiča sluŽobného

motorového vozidla.
4) Velitel'hliadky plnĺ tieto úlohy:

a)riadiakoordinuječinnosťhliadkypočassluŽby,zodpovedáza
riadny výkon sluŽby, disciplínu a poriadok v hliadke

b) zodpov é6á i^ |'áo.r'ni. a odovzdávanie motorového vozidla

(čistota vozidla, technický stav) 'tl''. __ -^L^-^aä .

c) preberá óai^rv od pred'ošleho veliteľa hliadky na zabezpečenie

činnosti svojej zmeny
d) zodpovedá za ustrojenosť hliadky
e) plnĺ vsĺty_pouinnä.ti vyplývajúce ,jeho funkcie a plnĺ prikazy

nadriadených
f) v sluŽbe ie nadriadený všetkým príslušníkom prideleným do

hliadkY
g) zodpovedá za policajnú agendu a zápisy v priebehu výkonu

sluŽby
h)mimoriadneudalostihlásineodkladneveliteľovismeny
i) podľa óoŕvnóu nadriadených plní d'alšie úlohy uloŽené v súlade s

dohodnutým druhom práce'

s14
Člen hliadky

1) Príslušnĺk MsP je určovaný za člena hliadky náčelníkom v pláne sluŽieb

alebo v deň výkonu sluŽby.
2) čjď;r'riááxv jeipraviola určovaný za vodiča sluŽobneho motorového

vozidla.
3) Člen hliadky plní tieto Úlohy:_ ' a) v hliádke je podriadený velitel'ovi hliadky

b) vykonáu"'- ii.ony uýron hliadkovej sluŽby v pešej hliadke
' piĺpaone motohliädke podl'a pokynov velitel'a hliadky

I



c) stará sa o zverené hodnoty a manipuláciu s nimi, dbá

o hospodárne vyuŽívanie zvereňych výstrojných a výzbrojných

súčiastok
d) úŔr'oa výstrojné a výzbrojne súčiastky a veci osobnej potreby na

miesta na to určené a riádne ich zabezpečuje proti odcudzeniu

a poškodeniu
e)upozorňujesvojichnadriadenýchnazávadysťaŽujúcevýkon
sluŽby

0 v službe a na Verejnosti je vŽdy riadne ustrojený a upravený, na

verejnosti sa uyu''Li. výrokov ä poznámok, ktoré mÔŽu poškodiť

dobre meno samotnej MsP ako aj mesta,
g)dbáočistoturovnošatyaudrŽiavajuvdobromstave'
ňi veoie svoju riadnu eviáenciu súvisiacu s výkonom sluŽby,

i)' plní aj d'aišie úlohy poďľa pokynov veliteľa hliadky, náčelníka MsP

a primátora
j) podl'a pokynov nadriadených plní d'alšie Úlohy uloŽené v súlade s

dohodnutým druhom práce.

s15
Príslušník prevencie a riešenia priestupkov

Príslušník prevencie a priestupkov ako radový pr'rslušnĺk MsP:

a) podieľa sa spolu s náčelníkom MsP na vzdelávaní a školenĺ prĺslušníkov

MsP
b) vypracováva prevenčné programy a vykonáva aktivity súvisiace

s prevenciou kriminalitY v meste
c) v zmysle programu prevencie kriminality organizuje stretnutia

(prednášky) s deťmi a mládeŽou
d) ňa us"tLy"právomoci a oprávnenia ako ostatnĺ prĺslušníci MP

;i spracováía to'pl"tnĺ agendu priestupkov zistených kamerovým

systémom
f,) zá svoju činnosť zodpovedá priamo náčelníkovi MsP

ól plní aj d'alšie úlohy podľa pokynov náčelníka'

s16
lnšpektor verejného poriadku

lnšpektor verejného poriadku ako príslušnĺk MsP plnĺ úlohy Mestskej polície

podl'a $ 4, odst' 2, píšm' a) tohto organizačného poriadku'

sí7
Zamestnanci MsP

Mestská polĺcia s prihliadnutĺm k plneniu úloh môŽe prijať zamestnancov na

pomocné činnósti (starostlivosť o karantennu stanicu a odchytených psov'

i< obsluhe a ÚdrŽbe kameroveho systému, administratĺvne práce)'
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s18
Prijímanie nových príslušníkov MsP

1) Počet príslušnĺkov a zamestnancov MsP stanovuje primátor mesta podl'a

potrieb mesta. . ,

2) Príslušníci MsP sú prijímaní na základe výberoveho konania po splnenĺ

určených kriterií.
3) Predpokladmi pre prijatie za príslušníka MsP sú:

a) vek najmenej 21 rokov
b) zodpovedajúca fyzická zdatnosť
c) zodpovedajúca duševná spÔsobilosť
d) bezúhonnosť (odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

"l ukončené úplne stredne vzdelanie (doklad školy o nadobudnutom
vzdelanĺ)

f) následné zĺskanie odbornej spÔsobilosti.
4) Výberové konanie uskutočňuje komisia menovaná primátorom.mesta'

si výnraní uchádzači musia úspešne absolvovať odbornú prípravu pre

zĺskanie odbornej spôsobilosii prĺslušníkov mestskej polĺcie v zmysle

zákona, ak ju uŽ skôr nezískali.
6) Po získaní uvedenej odbornej spôsobilosti môŽe prĺslušník MsP plniť

úlohy mestskej polície podľa zákona o obecnej polícii'

s1e
Pracovná doba a pracovný čas

1) MsP Šamorĺn má nepravidelný pracovný čas (pracovnÚ dobu).

2) Prĺslušníci MsP sa striedajú v zmenách:
a) denná
b) nočná

3) Denná zmena trvá spravidla od oo.4| noo. do 19'15 hod'

4) Nočná zmena trvá spravidla od 18'45 hod. do 07.15 hod'

5i Nástup do zmeny môŽe byť aj v inú hodinu na základe rozhodnutia

náčelníka alebo primátora mesta.
6) Ustanovený týŽdenný pracovný čas je 35 hodín týŽdenne (ide o tzv' čistý

pracovný čas bez zákonných prestávok).
7) Ŕozpis žmien je vypracoúaný'na mesiac. Rozpis zmien musí obsahovať

menoslov príslušníkov a označenie zmeny.
8) Činnosť zmeny po nástupe do zamestnania v trvanĺ 15 min' predstavuje:

a) oblečenie uniformy
b) vykonanie zápisov v knihách
c) zoznámenie sa s úlohami v uvedený deň

- 
d) kontrola a prĺprava výstroja a výzbroje do zamestnania

9) Činnosť zmeny pred uroňeenĺm zamestnania v trvaní 15 min'

predstavuje:
a) ošetrenie a odovzdanie výstroja avýzbro1e
b) vykonanie zápisov v knihách
c) vyzlečenie uniformy.

10) Prestávka na odpočinok a jedenie je stanovená v rozsahu 60 min

v čase podl'a dohody s nadriadeným.

10



11) V mimoriadnych prípadoch mÔŽe náčelnĺk MsP nariadiť pracovnÚ

pohotovosť ŕtoremukoľvek alebo všetkým prislušníkom MsP (s 96 ZP)'

12) 
'oo 

pracovnej doby príslušníkovi MsP sa započĺtava okrem času
priameho výkonu zamestnania taktieŽ:

a) čas stÉvený svedeckou výpoved'ou alebo podávaním vysvetlenia

na súde, prokuratúre, oddeleniach PZ sR' oddeleniach správnych
orgánov, ak to súvisí s výkonom práce v MsP

b) príprava fyzickej zdatnosti, strelecká príprava
cj 

' ĺeasľ ňa sluŽobných poradách vyplývajúcich z povinnostĺ
prĺslušnĺkov MsP

d) nariadená práca nadčas'
13) Prácu nadčas moŽno vykonávať na základe prĺkazu primátora mesta

alebo náčelníka MsP, najviac v rozsahu, ktoý povol'uje Zákonník
práce.

s20
Vybavenie a výstroj prĺslušnĺkov MsP

1) Vybavenie a výstroj prĺslušníka MsP je daná Zákonom o obecnej polĺcii.

2) šÚčasťou v1iitro1á avýzbroje príslušnĺka MsP mÔŽe byť okrem

policajnej rovnošaty:
a) krátka gul'ová zbraň
b) putá
c) obušok
d) baterka
e) vreckový noŽík
0 prenosná rádiostanica, resp' sluŽobný telefón
g) puzdro na záznamník (notes) a pero
h) obranný spray (kaser)
i) pokutové bloky.

3) Pŕíslušníci MsP pouŽĺvajri pri výkone sluŽby policajnú rovnošatu, ktorá

je určená zákonom.
7) 'Príslušník MsP môŽe okrem výstrojných súčiastok pouŽĺvať aj d'alšie

výstrojne súčiastky, ktoré určĺ mesto v rovnakom farebnom vyhotovení

s-primeraným označením prĺslušnosti k mestskej polĺcii.

8) ľĺäeelnĺr MsP môŽe podl'a momentálnej potreby nariadiť výkon sluŽby

v občianskom odeve.
9) Za upravenosť a čistotu rovnošaty zodpoved á kaŽdý príslušník osobne.

ĺb) razbý prĺslušník MsP je povinný chrániť zverene výstrojne súčiastky
pred 

'poškodenĺm 
a stratou alebo zničením a narábať s ninli

hospodárne.
8) Po skončení pracovnej zmeny si kaŽdý prĺslušník odloŽí výstroj

a výzbroj (okrem sluŽobnej zbŕane) v šatni MsP' kde má pride1enÚ

šatnĺxovú skriňu. Za odloŽené veci zodpovedá kaŽdý prĺslušník MsP
osobne.

9) Príslušníkom MsP sa zakazuje nosiť výstrojne súčasti mimo

zamestnania.
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s21
Strelná zbraň

1) Príslušnĺk MsP nosĺ pri pracovnej činnosti strelnú zbraň'
2) Príslušnĺk MsP má pri nabíjaní, vybĺjanĺ a manipulácii so zbraňou

v priestoroch MsP tieto povinnosti:
aĺ nabijať a vybíjať zbraň môŽe len na mieste tomu určenému
b) pri zaobchádzaní so zbraňou klásť dÔrazna zvýšenú opatrnosť
c) počas sluŽby sa zakazuje prĺslušníkom MP nosiť inú strelnú zbraň

neŽtÚ, ktorá bola príslušníkovi MsP vydaná MsP
d) zakazuje sa akekoľvek manipulovanie so zverenou zbraňou

v priestoroch MsP, okrem nabíjania, vybíjania, organizovaného
čistenia a prípadov vyplývajúcich zo zákona.

3) Výdaj zbrani a streliva môže vykonávať len prĺslušník MsP, ktoý je
poveŕený k manipulácii náčelníkom MsP za týchto d'alších podmienok :

a) kaŽdý pohyb zbranÍ a streliva sa zaznamenáva v knihe zbraní
a strelĺva

b) v knihe zbrani a streliva musĺ byť zaznamenané'.
- vzor a výrobné číslo zbrane, poradové číslo výdaja a

mnoŽstvo streliva
- dátum vydania zbrane a streliva
- meno preberajúceho a podpis preberajÚceho zbraň a strelivo
- čas a účel vydania zbrane a streliva
- dátum a čas prevzatia zbrane a streliva (mnoŽstvo) velitel'om

zmeny a jeho podpis
c) v trezore sa môŽu nachádzať len zbrane k priamemu výkonu

sluŽby
d) strelivo musí byť uloŽene zvlášť
e) zbrojný sklad musí byť po vydaní alebo prevzatĺ zbraní vždy

uzavretý a uzamknutý
f) v knihe výdaja zbraní a streliva sa zakazuje trhať listy'

s22
Technické vybavenie MsP

MsP môŽe mať k dispozĺcĺi na výkon svojej činnosti toto technicke

vybavenie :

1) SluŽobne osobné motorové vozidlo
2) SluŽobne bicykle
3) Digitálny fotoaparát
4) Digitálna kamera
5) Reflexné vesty
6) Dalekohl'ad
7) Hasiace prístroje
8) Lekárnička
9) Monitorovací kamerový system
1 0) Rád iotelekom u n ikačne záznamové za riaden ie

1 1) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla
12) Počítačové zostavy

12
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13) Podľa potreby
prostriedkami.

môŽe byť MsP vybavená aj d'alšími technickými

s23
Dokumentácia a tlačivá MsP

MsP vedie v rámci svojej činnosti tieto dokumenty a tlačivá

1) Kniha prĺchodov a odchodov.
2) Hlásenie o výkone sluŽby
3) Protokol udalostí
4) Záznamové knihy zbraní a streliva
5) Knihy evidencie PriestuPkov
6) Denník priestupkových spisov'
7) Kniha došlej a odoslanej pošty
8) Evidencia blokových pokút
9i Evidencia odňatých, uschovaných a stratených vecí
ĺb; ostatná dokumentácia potrebná pre činnosť MsP
ĺ ĺ) lne tlačivá v zmysle Zákona o obecnej polícii

Čast' V.
Spoločné , prechodné a záverečné ustanovenia

s24
Pracovná discipIĺna

okrem povinností ustanovených Zákonníkom práce aZákonom ovýkone

prác vo verejnom záujme sú príslušnĺci MsP ako zamestnanci povinní:.
' a) vyŔonávať frácu V mene zamestnávatel'a dÔstojne, na vysokej odbornej

a spoločenskej úrovni
b) konať spôsobom zodpovedným významu zastávanej funkcie a záujmom

mesta
c) dbať o zvyšovanie vlastného vzdelávania a rozvoj právneho vedomia

d) nepouŽíŕať bez povolenia zamestnávatel'a zariadenia, priestory alebo' 
majetok zamestnávateľa na súkromne účely

e) zaihovať bdelosť a ostraŽitosť pre ochranu štátneho, hospodárskeho

a sluŽobného tajomstva
f) nevynášať z objektu zamestnávateľa predmety z jeho majetku bez

povolenia priameho nadriadeného
g) začatie akéhokol'vek priestupkoveho ?Pq9 trestného konania voči svojej

osobe oznámiť náčelnĺkovi MsP a náčelník MsP primátorovi mesta'
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s25
St'aŽnosti na postup a činnost'mestskej polície

1) Fyzická alebo právnická osoba mÔŽe podať sťaŽnosť na postup alebo
činnosť príslušníkov MsP, ktorú adresuje náčelnĺkovi MsP alebo
primátorovi mesta.

2) Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovanĺ sťaŽnostĺ určuje
zákon č.912010 Z. z. o sťaŽnostiach v znenĺ neskoršĺch predpisov.

s26
Zävereéné ustanovenia

Ruší sa organizačný poriadok MsP Šamorínzo dňa28.02'1994.
Tento organizačný poriadok bol schválený Mestským zastupitel'stvom
v Šamoríne dňa 04.11.2010.
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Šamoríne dňa 05'11 .2010

1)
2)

3

'v'}'l/'!ľ+,t

lng. Káioly Domsitz
primátor Mesta
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