Štatút Mestskej polície mesta Štúrovo
I.
Úvodné ustanovenie

Štatút mestskej polície (ďalej len MsP) upravuje postavenie a pôsobnosť MsP v Štúrove.
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných veci verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úlohy vyplývajúce zo zákonov, všeobecne
záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Je
zriadená za účelom ochrany života a ochrany majetku občanov, ako aj majetku a záujmov mesta,
pôsobí v záujme predchádzania páchania priestupkov a trestnej činnosti, za tým účelom vykonáva
sústavný dozor, najmä obchádzkovú službu služobným motorovým vozidlom a pešie obchádzky v
meste.

II.
Postavenie mestskej polície
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Štúrovo podľa § 19 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zriadilo mestskú políciu ako svoj poriadkový útvar a určilo jej
organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov na jej činnosť.
2. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na dobu neurčitú mestské
zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť
primátorovi.
3. Mestská polícia sa vo svojej činnosti riadi zákonom SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii, v znení
neskorších predpisov. Základné úlohy MsP sú uvedené v § 3 tohto zákona.

III .

Organizácia mestskej polície
1. Organizácia, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície
určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh a počet jej členov:
a) Platové podmienky náčelníka MsP a príslušníkov MsP, sa určuje Zákonom č. 553/2003
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práva vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
b) Príslušníkom, ktorí majú na starosti služobného psa ( alebo psov ), prináleží odmena za výcvik,
kŕmenie a starostlivosť o služobného psa vo výške - 66,38 €. Príslušníkovi, ktorý má na starosti
služobné vozidlo, prináleží odmena vo výške - 33,19 € pri plne odpracovanom fonde pracovného času,
v ostatných prípadoch alikvotná časť.
2. Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP ( spolu s náčelníkom MsP ), ktorí sú zamestnancami mesta.

Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. MsP v Štúrove je ďalej oprávnená používať
technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorových vozidiel podľa § 16a zákona SNR č.
564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
3. Príslušníkom MsP sa môže stať len bezúhonná osoba staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne
a odborne spôsobilá na plnenie úloh MsP. Výcvik a školenie príslušníkov MsP zabezpečuje mesto
medzi inými aj prostredníctvom Policajného zboru SR.
4. Príslušník MsP skladá tento sľub:
" Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť mesto a mestské záujmy, dodržiavať
Ústavu, ústavné zákony a všeobecne záväzné predpisy."
5. Sídlom mestskej polície je budova Mestského úradu v Štúrove.
6. Na zefektívnenie činnosti MsP slúži kamerový systém
7. Organizáciu práce a činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Riadenie a zastupovanie je
obsiahnuté v § 6, Zákona SNR č.564/1991o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Náčelníka v
čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník MsP.
a) Začiatok a koniec pracovného času, resp. rozvrh pracovných zmien (služieb) príslušníkov MsP
určuje podľa potrieb náčelník MsP s prihliadnutím na zvýšenú ostražitosť počas turistickej sezóny a
ostatných významných podujatí konaných v meste.
b) Dĺžka pracovného času príslušníkov MsP je v priemere v nepretržitej prevádzke 35 hod. týždenne v
štvortýždňovom období za podmienky dodržania fondu pracovného času za kvartál. Pracovný čas pre
zamestnancov vo viaczmennej prevádzke : prvá zmena od 06.00 hod. do 18.00 hod., druhá zmena od
18.00 hod. do 06.00 hod., prvá zmena koordinátora – operátora kamerového systému od 07.00 hod. do
19.00 hod. a druhá zmena koordinátora – operátora kamerového systému od 19.00 hod. do 07.00 hod.
c) Ak to okolnosti a úlohy kladené na mestskú políciu vyžadujú, sú príslušníci MsP povinní slúžiť aj
nadčas podľa pokynov náčelníka MsP.

IV .

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície
Základné povinnosti a všeobecné oprávnenia príslušníkov MsP podrobne určuje zákon SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. Tento zákon ďalej upravuje oprávnenie požadovať
preukázanie totožnosti, oprávnenie požadovať vysvetlenie, oprávnenie otvoriť byt, oprávnenie odňať
vec. Príslušníci MsP sú počas plnení úloh povinní riadiť sa týmto zákonom, dodržiavať ostatné zákony
a všeobecne záväzné právne predpisy.

V.

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi mestskej polície
Zákon SNR o obecnej polícii určuje nasledovné oprávnenia príslušníkov MsP:

-

v § 13 použitie donucovacích prostriedkov
v § 14 použitie chmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a
obušku
v § 15 požitie pút
v § 16 použitie služobného psa
v § 16a použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla
v § 17 povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov
v § 18 sú uvedené osobitné obmedzenia .

Príslušníci MsP sa riadia pri stanovení a používaní donucovacích prostriedkov ustanoveniami tohto
zákona.
Príslušník MsP nosí pri pracovnej činnosti krátku guľovú zbraň (pištoľ), ktorej je podľa osobitných
predpisov (zák. č.190/2003 Zb. o zbraniach a strelive) je majiteľom mesto. Podmienky nosenia a
použitia zbrane pracovníkom obecnej polície určuje zákon 564/91 Zb. o obecnej polícii v platnom
znení v § 19 .
Náhradu škody upravuje § 20 tohto zákona, za ktorú je obec zodpovedná v súvislosti s činnosťou
MsP.

VI .

Rovnošata a preukaz príslušníka mestskej polície

l. Rovnošata a jej súčasti je určená celoplošne na celom území Slovenskej republiky, hodnostné
označenie je súčasťou rovnošaty a bolo schválené Združením náčelníkov obecných a mestských
polícií v decembri 2018. Spôsob udeľovania hodností je uvedený v Organizačnom poriadku Mestskej
polície mesta Štúrovo, ktorého súčasťou ako príloha je vyobrazenie hodnostných označení.
2. Rovnošata musí byt' označená slovami MESTSKÁ POLÍCIA – VÁROSI RENDŐRSÉG s
uvedením názvu mesta, jej súčasťou je erb mesta s identifikačným číslom.
3. Preukaz príslušníka MsP obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo, názov
"MESTSKÁ POLÍCIA – VÁROSI RENDŐRSÉG", názov mesta a podpis primátora.
4. Rovnošata a preukaz môžu byt' používané len pri plnení úloh mestskej polície a nesmú byť
zameniteľné s rovnošatou resp. preukazom ozbrojených zborov a ozbrojených síl.
Príslušník MsP preukazuje svoju príslušnosť k MsP rovnošatou s viditeľne umiestneným
identifikačným číslom, preukazom príslušníka mestskej polície, ako aj ústnym vyhlásením
"MESTSKÁ POLICIA – VÁROSI RENDŐRSÉG".
Príslušníci MsP spolupracujú pri plnení svojich úloh s príslušnými útvarmi Policajného zboru,
orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi.

VII .

Odborná spôsobilosť, výcvik a školenie príslušníkov MsP
l. Príslušník MsP môže plniť úlohy obecnej polície iba vtedy, ak na to má odbornú spôsobilosť.
2. Odbornú spôsobilosť príslušník MsP preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou
Policajného zboru SR. Náklady skúšky znáša mesto.

VIII .
Organizačný poriadok
Organizácia MsP, organizačná štruktúra, postavenia, povinnosti náčelníka a jej príslušníkov,
vzťahy k orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi upravuje "Organizačný poriadok"

IX .
Záverečné ustanovenia
l. Mestská polícia sa vo svojej činnosti riadi Ústavou, zákonmi, všeobecne záväznými právnymi
predpismi, zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a
organizačným poriadkom, ktorý je vypracovaný podľa metodických námetov Ministerstva vnútra SR,
s prihliadnutím na miestne podmienky a zosúladený s uvedenými zákonmi. Úprava štatútu MsP
nadobúda účinnosť po schválení mestským zastupiteľstvom.
2. Zrušuje sa Štatút MsP zo dňa 27.10.2009 so všetkými zmenami a doplnkami.
3. Tento Štatút Mestskej polície v Štúrove nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským
zastupiteľstvom uznesením č.20/2019 zo dňa 21.02.2019.

V Štúrove dňa 21.02.2019

Ing. Eugen Szabó
primátor mesta

