
 

Organizačný poriadok MP Žilina  

 

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  

 

a)    zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľstva a iných 

osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia 

b)    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 

c)    dbá o ochranu životného prostredia v meste 

d)    dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách a iných verejne prístupných miestach 

e)    vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva  a 

rozhodnutia primátora mesta 

f)    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 

g)    oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení 

svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta 

h)    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  

 

a)    dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi 

náčelníka, prípadne pokynmi primátora mesta, 

b)    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, 

c)    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, 

d)    zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku – nemusí tak urobiť, 

ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, alebo iné osoby, 

e)    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, 

f)    pri vykonávaní zákrokov poučiť osoby o ich právach, 

g)    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: 

 

a)    vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného 

protiprávneho konania,  

b)    ukladať  a  vyberať  v blokovom  konaní  pokuty  za   priestupky   zistené pri plnení úloh, 

c)    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,  

d)    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, 



e)    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,  

f)    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, 

g)    požadovať preukázanie totožnosti, 

h)    požadovať vysvetlenia,  

i)    oprávnenie otvoriť byt, 

j)    oprávnenie odňať vec, 

k)    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, 

l)    oprávnenie použiť zbraň v zmysle zákona o zbraniach a strelive. 

m)    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 A, B, C, D, oddelenie vzdelávania a 

policajných činností a vnútorné a organizačné oddelenie.    

 

Priamo pod riadenie náčelníka MP spadajú títo zamestnanci: 

1.   zástupca náčelníka 

2.    vnútorné a organizačné oddelenie  

3.    veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností 

 

Priamo pod riadenie zástupcu náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:  

1.  velitelia oddelení výkonu A, B, C, D 

2.  zástupcovia veliteľov oddelení výkonu A, B, C, D 

 

Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností spadajú tieto 

referáty: 

1.  referát priestupkov 

2.  referát prevencie 

3.  referát kynológie a odchytu zvierat 

4.  referát informačných systémov 

 

Priamo pod riadenie vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia spadajú tieto referáty: 

1.  referát ekonomický 

2.  referát hospodárskej správy  

3.  správca budovy Vlčince 

4.  chránené pracovisko 

 

 

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   A,  B, C, D a ich zástupcov,  

-   spracováva  rozpisy služieb oddelení výkonu,      

-   vedie   evidenciu    dochádzky    a     odpracovaných     hodín  veliteľov oddelení  výkonu,  

-   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 a ich zástupcov,  

-   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,  

-   zabezpečuje spoluprácu s hovorcom mesta Žilina, spolupracuje s médiami. 

 

 

•    Velitelia oddelení výkonu A, B, C, D  

 

- sú priamo podriadení zástupcovi náčelníka MP,  

- zabezpečujú a riadia chod oddelenia výkonu: vydávajú zbrane, strelivo a ostatné technické 

prostriedky zo zbrojného skladu slúžiacim príslušníkom MP,   

- zodpovedajú za zverené výzbrojné súčiastky a technické prostriedky, 

- vedú    dokumentáciu   dochádzky   podriadených   príslušníkov MP, zadeľujú príslušníkov 

MP do hliadok s konkrétnymi úlohami a rajonizáciou,  

- vykonávajú      inštruktáž     a     kontrolu     príslušníkov   MP   pred   ich    nástupom   do    

zamestnania, 

- dbajú na slušnosť a profesionalitu celého oddelenia, 

- priamo  velia  hliadkam  vo  výkone, vykonávajú ich kontrolu a navrhujú odmeny a sankcie  

svojim podriadeným príslušníkom MP,  

- koordinujú     činnosť     oddelenia   v    zabezpečení   dostatočného  počtu  príslušníkov MP  

v jednotlivých  pracovných  zmenách s prihliadnutím na aktivity súvisiace so zabezpečením 

verejného   poriadku   mimo  rámca  bežných povinností vyplývajúcich zo zákona o obecnej 

polícii,      

- zabezpečujú   a    riadia   úkony   v    súvislosti    s    výkonom   činností  v  rámci strediska  

registrovaných     poplachov   a   organizujú  výjazdy policajných hliadok k zaznamenaným  

poplachom (v každej zmene  min.  1  moto – hliadky), 

- zodpovedajú     za   činnosť    zástupcov  a obsluhu   kamerového  systému,  

- vedú evidenciu udalostí a priestupkov zaznamenaných počas výkonu služby v elektronickej  

podobe,  

- počas     služby      zabezpečujú   prostredníctvom  obsluhy  kamerového systému priebežné  

vyhodnocovanie   video   záznamov z kamier umiestnených v meste a na základe získaných   

informácií o bezpečnostnej situácii  prijímajú opatrenia na jej okamžité riešenie, 

- vykonávajú   kontrolnú činnosť, spolupracujú s hliadkami a priamo v teréne velia hliadkam  

pri zákrokoch, 

- preberajú    od    končiaceho   slúžiaceho   veliteľa   oddelenia  a  jeho zástupcu  informácie  

potrebné  pre výkon oddelenia a zabezpečenia verejného poriadku  v meste, 

- preberajú budovu od predošlej zmeny a dbajú na jej zabezpečenie,  

- zabezpečujú     prítomnosť    podriadených    príslušníkov  MP    na  výcvikoch,   školeniach  

a akciách,  

- vykonávajú   bezprostredný   kontakt  s  občanmi  a poslancami mestského zastupiteľstva 

za   

príslušný   volebný  obvod,  

- vybavujú    e-mailovú    a     telefonickú     komunikáciu,   prijímajú   sťažností od  občanov, 

- vykonávajú aj ďalšie práce na základe pokynov zástupcu náčelníka a náčelníka MP. 

 

 

•    Zástupcovia veliteľov oddelení výkonu  

 

-    podliehajú priamemu riadeniu veliteľovi oddelenia výkonu, v jeho neprítomnosti 



zástupcovi náčelníka MP,  

-    v neprítomnosti veliteľa oddelenia výkonu preberajú jeho právomoc,  

-    veleniu zástupcu veliteľa podliehajú všetky hliadky na území mesta zabezpečujúce výkon 

služby, 

-    zabezpečujú na začiatku služby vydanie a pri ukončení služby odovzdanie zbraní, 

telekomunikačných prostriedkov a ďalších technických zariadení jednotlivým hliadkam, 

pričom pred nástupom služby vykonávajú inštruktáž hliadkam a oboznamujú ich o úlohách 

uložených hliadkam veliteľmi oddelení výkonu MP, 

-    počas výkonu služby koordinujú a zodpovedajú za činnosť hliadok a ukladajú im úlohy 

podľa operatívnej situácie v meste a podľa pokynov veliteľov oddelení výkonu MP, náčelníka 

a zástupcu MP,  

-    prijímajú oznámenia, podnety a sťažnosti od občanov a zástupcov organizácií, ktoré podľa 

okolností riešia okamžite prípadne o nich informujú veliteľov oddelení výkonu MP, náčelníka 

a zástupcu MP, 

-    pri prijatí signálu z Pultu centrálnej ochrany (ďalej len PCO) o narušení chráneného 

objektu vykonajú zákrok – zásah vyslaním hliadky, ktorá zabezpečuje výjazdy k chráneným 

objektom, 

-    prijímajú a realizujú ďalšie úlohy, ktoré signalizuje PCO počas zákroku – zásahu hliadky 

MP na prvotný signál z PCO, 

-    priebeh zákroku – zásahu vrátane prvotného signálu z PCO zaznamenávajú v evidencii 

PCO,   

-    riadia sa pokynmi ustanovenými v internej smernici MP Žilina pre obsluhu PCO, 

-    o priebehu služby informujú veliteľov oddelení MP a zástupcu MP, 

-    v  prípade    závažných    a    mimoriadnych    udalostí  informujú náčelníka MP okamžite   

a v jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka,   

-   vykonávajú   aj    ďalšie    práce na základe pokynov veliteľov oddelení výkonu,  zástupcu  

náčelníka a náčelníka MP. 

 

 

•    Oddelenie výkonu MP (OVMP)  

 

-  je     organizačná     jednotka     MP,    ktorá     zabezpečuje    prostredníctvom    veliteľov 

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 náčelníka MP. Ich činnosť je  

zabezpečovaná v rámci  oddelení výkonu A, B, C, D, 

-   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,  

veliteľa      hliadky    a    hliadky zabezpečujúcej výjazd k objektom napojených na PCO 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   povinnosti   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,     zástupcu   veliteľa  oddelenia,  náčelníka  

a zástupcu   náčelníka   MP   ako  aj   na   základe   rozhodnutia  primátora  mesta, resp. na  

základe uznesenia mestského zastupiteľstva.  



 

2. Oddelenie vnútorné a organizačné (VOO)  
 

 

-    vedie agendu súvisiacu s ukladaním úloh náčelníkom MP  a   sleduje plnenie termínov 

plnenia úloh,  

-    organizačne zabezpečuje pracovný program náčelníka MP,  

-    vedie agendu súvisiacu s vybavovaním, evidovaním a archivovaním spisov v zmysle 

zákona o archívoch a registratúrach, 

-    vedie agendu súvisiacu s došlou a odoslanou poštou, 

-    sleduje úlohy uložené  mestskej polícii z porád, schôdzí, zasadnutí MZ s následným 

hodnotením a vedením agendy k daným úlohám a jej odstúpením príslušným inštitúciám, 

-    vypracováva správu o činnosti MP za I. polrok a príslušný kalendárny rok predkladanú 

MZ mesta a správu o činnosti MP predkladanú MV SR v zmysle zákona o obecnej polícii, 

-    vedie personálnu a mzdovú agendu príslušníkov MP a ostaných zamestnancov MP, 

-    vypracováva pracovné zmluvy a platové dekréty, ktoré predkladá ekonomickému odboru 

MÚ na základe legislatívnych zmien, zvýšenie resp. zníženie osobných príplatkov          na 

základe rozhodnutí náčelníka MP a  spracováva návrhy na odmeny podľa pokynu náčelníka 

MP, 

-    kontroluje a odsúhlasuje počty odpracovaných hodín jednotlivými zamestnancami podľa 

dochádzky do zamestnania, príkazov a dohôd o vykonaní práce nadčas, pracovnej pohotovosti 

a predkladá ich na schválenie náčelníkovi MP pred odovzdaním                   na ekonomický 

odbor MÚ Žilina,   

-    vedie agendu súvisiacu s kontrolnou činnosťou poverených zamestnancov MP na výkon 

kontroly a pri zistení porušenia pracovnej disciplíny u jednotlivých zamestnancov MP 

sústreďuje a spracováva podklady za účelom prijatia disciplinárnych opatrení príp. 

vypracovania upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, 

-    v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynu náčelníka MP vykonáva zmeny Štatútu 

Mestskej polície Žilina, vypracováva Organizačný poriadok MP Žilina, Platový poriadok MP 

a Pracovný poriadok MP Žilina, kde premieta zmeny právnych predpisov súvisiacich s 

aktualizáciou uvedených dokumentov ako aj zmeny na základe rozhodnutia náčelníka MP,  

-    vedie agendu súvisiacu s činnosťou MP Žilina v krízovom štábe mesta a sleduje termíny a 

včasnosť plnenia úloh vyplývajúcich pre MP,  

-    organizačne zabezpečuje činnosť týkajúcu sa chráneného pracoviska zriadeného na MP, 

-    plní aj iné úlohy na základe pokynu náčelníka MP. 

 

 

•    Referát ekonomický 

 

-    pripravuje podklady na spracovanie rozpočtu MP na príslušné roky s následným 

usmerňovaním jeho čerpania,   

-    vykonáva   polročné   a  ročné hodnotenie čerpania rozpočtu, v prípade potreby predkladá  

na finančné oddelenie MsÚ návrhy na zmeny rozpočtu,  

-    vedie evidenciu došlých faktúr, vykonáva úhrady faktúr prostredníctvom 

platobných  poukazov zasielaných na odbor finančného manažmentu MsÚ k realizácii platby, 

s povinnosťou vystavenie príslušných dokladov pri kúpe tovarov a materiálu,  

-    vykonáva vecnú a formálnu kontrolu faktúr za nákup tovarov a služieb, s oprávnením 

vykonávania predbežnej finančnej kontroly a povinnosťou zabezpečiť vykonanie kontroly 

správnosti dodania tovarov a služieb u oprávneného zamestnanca, 

-    zabezpečuje hotovostný preddavok pre potreby bežných nákupov tovarov a služieb v 



zmysle Smernice náčelníka MP Žilina č. 5/2010, 

-    mesačne vykonáva vyúčtovanie preddavku peňažnej hotovosti s predložením účtovných 

dokladov a rekapitulácie čerpania týchto prostriedkov, zároveň k účtovným dokladom 

prikladá všetky doklady potrebné pre evidenciu zakúpeného majetku a tovaru, 

-    mesačne zabezpečuje nákup, výdaj a vyúčtovanie stravných lístkov pre zamestnancov MP 

s mesačným predpisom predkladaným na odd. fin. manažmentu MP a zároveň predkladá 

podklady k zrážkam zo mzdy za stravné lístky poskytnuté v kalendárnom mesiaci 

zamestnancom MP, 

-    spracováva evidenciu dochádzky zamestnancov MP zaradených na VOO + zamestnancov 

chráneného pracoviska, 

-    sústreďuje podklady k výplatám miezd od jednotlivých veliteľov oddelení a zástupcu 

náčelníka MP,  následne spracováva prehľad čerpania dovoleniek, PN, OČR a  náhrad v rámci 

prekážok v práci, ktoré predkladá odd. fin. manažmentu MsÚ k spracovaniu miezd, 

-    v mzdovej oblasti spracováva v súlade s právnymi predpismi  Platový poriadok, 

-    zabezpečuje vypracovanie  Pracovného poriadku MP Žilina, s premietnutím aktuálnych 

zmien právnych predpisov súvisiacich s aktualizáciou uvedených dokumentov, 

-    spracováva agendu pre odd. CO MsÚ v súlade s požiadavkami 

vedúcej  oddelenia,                                                                                                                        

    

-    vedie agendu súvisiacu s poistením zamestnancov MP,  

-    spolupracuje  na vypracovaní správy o činnosti MP za príslušný kalendárny rok 

predkladaný v zmysle zákona o obecnej polícii MV SR, 

-    spolupracuje na vypracovaní správy o činnosti MP za príslušný rok predkladanej 

Mestskému zastupiteľstvu Žilina, 

-    zabezpečuje agendu spojenú s pracovnými úrazmi zamestnancov MP v spolupráci s 

bezpečnostným technikom MsÚ Žilina, 

-    zabezpečuje   zmeny   Štatútu   Mestskej polície Žilina súvisiace s aktualizáciou právnych  

predpisov, 

-    spracováva  Dohody o vykonaní práce so zamestnancami, okrem lektorom ŠVS,  

-    vykonáva i ďalšie práce na základe pokynu priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP. 

-     

 

•    Samostatný odborný a ekonomický referent - zabezpečuje a vykonáva 

 

-    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,  

-    výdaj obidvoch druhov pokutových blokov príslušníkom MP a spracováva evidenciu ich 

výdaja, 

-    zúčtovanie zinkasovaných pokút od príslušníkov MP za pokuty zaplatené na mieste, 

-    týždenné vykonávanie odvodov zinkasovaných blokových pokút na účet MsÚ Žilina, 

-    mesačne kontrolu na finančnom oddelení MsÚ, 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 MsÚ Žilina, 

-    polročné vypracovávanie správ o stave pokút  t.j. príjem z DÚ a výdaj príslušníkom MP, 

odvod na účet MsÚ  s následným predložením správy na finančné  oddelenie MsÚ Žilina, 



-    v rámci ročnej inventúry cenín odsúhlasenie účtovného stavu MP s 

finančným    oddelením MsÚ Žilina, 

-    1x ročne kontrolu stavu pokutových blokov s DÚ Žilina, 

-    a plní aj ďalšie práce na základe pokynov priameho nadriadeného a náčelníka MP. 

 

 

•    Referát hospodárskej správy 

 

-   vedie  evidenciu  objednávok  podpísaných  náčelníkom  MP  a  s  vyznačením predbežnej  

finančnej kontroly, 

-    pri   kúpe   tovarov a  služieb  zabezpečuje  ponuky   od  dodávateľov na dodanie tovarov  

a služieb, ktoré následne predkladá k posúdeniu náčelníkovi MP, 

-    zabezpečuje prevádzkyschopnosť budovy  a okolia budovy MP, vrátane bežných opráv a 

revízií zariadení, ktorú sú upravené príslušnými právnymi predpismi, iné úkony 

zabezpečujúce bezproblémové užívanie budovy (maľovanie, deratizáciu, dezinsekciu a pod.) 

a zabezpečuje udržiavanie čistoty v areáli objektu MP, 

-    zabezpečuje výzbroj a výstroj pre príslušníkov MP, ochranné a hygienické pracovné 

prostriedky, spotrebný materiál pre všetkých zamestnancov MP, 

-    v prípade poškodenia výstroje a výzbroje pred skončením doby užitia rozhoduje o výmene 

výstroje a výzbroje, resp. o náhrade škody ak k poškodeniu došlo zavineným konaním 

príslušníka MP, 

-    vedie   evidenciu   skladových   zásob   na  skladových   kartách. Výdaj majetku – tovaru  

eviduje   na   osobných   kartách  jednotlivých zamestnancov MP s vyznačením množstva,  

dátumu  a podpisu preberajúceho zamestnanca.  Výdaj  technických  zariadení a pomôcok   

eviduje   na   samostatných   skladových  kartách,  na ktorých vyznačuje množstvo, dátum  

a podpis zamestnanca, ktorému bol tovar vydaný, 

-    zabezpečuje servis vysielacej techniky – okrem PDA, 

-    sleduje  a kontroluje elektromery, plynomery a  vodomery v súvislosti s účtovaním 

spotreby predmetných energií a vody, 

-    zabezpečuje chod plynovej kotolne s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového 

poriadku kotolne, 

-    v spolupráci s ekonomickým referátom MP zabezpečuje na príslušnom oddelení MsÚ 

evidenciu majetku – DLHM, DNHM, DHM a DNM v zmysle Zásad pre obeh účtovných 

dokladov  pred uhradením príslušnej faktúry, 

-    vedie evidenciu prírastkov a úbytkov  OTE, s následným koncoročným  vykonaním 

inventúry podľa nariadení primátora mesta, 

-    2x   ročne   predkladá    k zúčtovaniu finančnému odd. MsÚ Žilina stav skladových zásob, 

-    v rámci inventarizácie majetku  odsúhlasuje fyzický stav DLHM, DLNM, DHM a DNM s 

príslušným oddelením MsÚ Žilina. V prípade zistenia rozdielov navrhuje spôsob riešenia, 

-    náčelníkovi MP predkladá návrhy  na vyradenie majetku so zabezpečením odborných 

posudkov na majetok, u ktorého sa posudok vyžaduje, 

-    zabezpečuje prevádzkyschopnosť autoparku MP, s prihliadnutím na rentabilitu opráv, 

vykonáva kontrolu  prác pri opravách – vybavuje prípadné reklamácie opráv a pod., 

-    v prípade   dopravnej   nehody   služobného  motorového  vozidla zabezpečí všetky úkony  

súvisiace  s posúdením  vzniknutej   škody,  opravou  vozidla v nadväznosti na vymáhanie 

úhrad za opravy od príslušnej poisťovne, resp. príslušníka MP, ak nehodu zavinil, 

-    vykonáva aj iné práce na základe pokynu priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP. 

 

 

•    Údržbár - informátor 



 

-   vykonáva     bežnú      údržbu     vybavenia,     zariadenia   samotnej budovy MP –  okrem  

údržby elektrozariadení, 

-    zabezpečuje obsluhu plynovej kotolne v budove MP, v prípade zistenia akýchkoľvek 

závad informuje o nich bezodkladne svojho priameho nadriadeného, 

-    zabezpečuje čistotu okolia budovy MP, v zimných mesiacoch spojenú s odhŕňaním snehu 

a odstraňovanie snehu a cencúľov z budovy MP, 

-    vykonáva donášku a odnos pošty pre MP z Pošty I. Žilina a na podateľňu MsÚ Žilina, 

-    vykonáva aj iné práce podľa pokynu svojho priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP. 

 

 

•    Upratovačka 

 

-    vykonáva bežné upratovanie MP Žilina, 

-    denne vynášanie odpadkov z celej budovy, 

-    denne umývanie budovy na 1. a 2. poschodí, 

-    denne zametanie a umývanie všetkých priestorov na prízemí budovy, 

-    denne utieranie prachu v celej budove, 

-    ročne umývanie okien v celej budove, 

-    bežné čistenie – zametanie, umytie priestorov pred vstupom do budovy MP, 

-    vykonáva aj iné práce podľa pokynu svojho priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP. 

 

 

•    Správca budovy 

 

-    plní úlohy na základe pokynu vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia MP a 

náčelníka MP, 

-    zabezpečuje starostlivosť a údržbu objektu (budovy na Vlčincoch), priestorov dopravného 

multifunkčného ihriska (ďalej len DMI) – zabezpečuje čistotu na ihrisku (kosenie trávy, 

vynášanie komunálneho odpadu, prípravu DMI, starostlivosť o technické zariadenie ihriska 

(semafor, dopravných značiek, bicyklov a ostatných zariadení DMI súvisiacich aj so 

zabezpečením bežných opráv), 

-    zabezpečuje sprístupnenie DMI, dodržiavanie zásad prevádzkového poriadku na DMI, 

-    zabezpečuje odstránenie nedostatkov, v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku hlási 

tento zistený nedostatok priamemu nadriadenému, prípadne referentovi hospodárskej správy, 

-    zabezpečuje dodržiavanie príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na kotolňu  - 

nízkotlakové nádoby a príslušenstvo, hasiacich prístrojov, komína a pod., 

-    kontroluje chod plynovej kotolne, kontroluje plynomer, elektromer a vodomer v súvislosti 

s účtovaním spotreby predmetných energií a vody – zabezpečuje odpisy (voda, elektrika, 

plyn), 

-    vykonáva i ďalšie práce na základe pokynu vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia 

a náčelníka MP.   

 

 

•    Chránené pracovisko (zriadené pre občanov so zdravotným postihnutím) 

 

-    podlieha priamemu riadeniu vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia, 

-    počas služby sa zamestnanci obsluhy kamerového systému riadia pokynmi veliteľov 

oddelení výkonu a ich zástupcov, 

-    úlohou obsluhy kamerového systému je monitorovanie verejných priestorov v meste kde 



sú kamery umiestnené a vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, o ktorej priebežne informujú 

veliteľov oddelení výkonu a ich zástupcov, 

-    zabezpečuje komplexné a samostatné zabezpečenie evidencie a kontroly pohybu cudzích 

osôb v budove MP, 

-    zabezpečuje poskytovanie bežných informácií, 

-    zabezpečuje práce pri evidovaní, nahlasovaní a zisťovaní určených skutočností, 

-    zabezpečuje spájanie telefónnych hovorov a ďalšie pomocné práce,  

-    počas služby zamestnanci dbajú na to, aby nedošlo k porušeniu zákona o ochrane 

osobných údajov, 

-    vykonáva aj ďalšie práce na základe pokynov vedúcej vnútorného a organizačného 

oddelenia a náčelníka. 

 

 

3.    Oddelenie vzdelávania a policajných činností (OVPČ) 
 

-    organizuje  školenia z právnych noriem potrebných pre výkon povolania príslušníka 

obecnej polície, 

-    organizuje  streleckú  a telesnú prípravu, výcvik sebaobrany a 

nácvik   taktiky   zákrokov  pre príslušníkov Mestskej polície Žilina, ako  aj  školenia 

z   aktuálnych právnych noriem potrebných pre výkon MP, 

-    organizuje   previerky   z  odbornej a fyzickej pripravenosti príslušníkov Mestskej polície 

Žilina, 

-    organizačne   zabezpečuje   celý   priebeh   školenia   na   získanie „Odbornej spôsobilosti 

príslušníkov  obecných polícií“ v zmysle NV SR č. 590/2003 Z. z.  o  skúškach  odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície, 

-    organizuje výberové konania na pracovnú pozíciu príslušníka Mestskej   polície v 

Žiline   za   účelom   čoho zriaďuje komisiu na výber uchádzačov, zabezpečuje  výkon 

psychodiagnostického vyšetrenia a príslušné zdravotné prehliadky,  

-    zabezpečuje distribúciu   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,   

-    spracováva 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, 

-    spolupracuje   s   pracovníkmi  referátu  prevencie MP  pri 

vypracúvaní                             a  zabezpečovaní   preventívnych   projektov   ako   aj   výučby 

  žiakov ZŠ v rámci dopravnej výchovy, 

-    vykonáva ďalšie práce na základe pokynu náčelníka MP.  

 

•    Referát priestupkov – zabezpečuje a vykonáva: 

 

-    a organizuje prácu priestupkového oddelenia v zmysle zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 

zodpovedá za úplnosť a vecnosť priestupkových spisov, 

-    podľa zákona o obecnej polícii a zákona o priestupkoch objasňovanie priestupkov v 



rozsahu oprávnení mestskej polície, 

-    spolupracuje s orgánmi štátnej správy, najmä Obvodným úradom v Žiline, Orgánmi PZ a 

Mestom Žilina vo veciach objasňovania a riešenia priestupkov, 

-    zabezpečuje štatistiku vo veciach priestupkov, 

-    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,  

-    doriešenie priestupkov v blokovom konaní na základe výzvy danej priestupcovi policajtmi 

MP počas výkonu služby, 

-    administrativne rieši dlhodobo stojace nepojazdné motorové vozidlá (ďalej len vraky) a 

nelegálne skládky odpadov, 

-    a plní aj ďalšie práce na základe pokynov veliteľa OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu 

náčelníka MP. 

 

•    Referát prevencie – zabezpečuje a vykonáva: 

 

-    preventívne,   výchovne   a  vzdelávacie  aktivity Mestskej polície Žilina 

-    komunikáciu s ostatnými subjektmi na úseku prevencie, najmä s Mestom Žilina, 

Policajným zborom SR a Obvodným úradom v Žiline, 

-    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,    

-    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, 

-    lektorskú činnosť v rámci aj iných projektov (programov),, 

-    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 OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu náčelníka MP.  

 

 

•    Referát kynológie a odchytu zvierat – zabezpečuje a vykonáva: 

 

-    odchyt opustených a zatúlaných zvierat, prioritne však zvierat ohrozujúcich život a zdravia 

občanov,   ktoré   umiestňuje  do priestorov mestskej polície na to určených a do útulkov 

zvierat, 

-    kŕmenie a podľa možností MP starostlivosť o odchytené zvieratá a ich základné 

nevyhnutné ošetrenie pred odovzdaním či už majiteľovi alebo iným subjektom vrátane 

útulkov, 

-    prostredníctvom veterinárov utratenie odchyteného zvieraťa, ktorého nie je 

možné  vzhľadom  k zdravotnému stavu alebo iných závažných okolností odovzdať resp. 

umiestniť v útulku,  

-    spolupracuje s organizáciami, občianskymi združeniami, nadáciami, ktoré majú v popise 

činnosti starostlivosť a následne umiestňovanie bezprizorných zvierat,   

-    a plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu 

náčelníka MP.  



 

 

 

•    Referát informačných systémov – zabezpečuje a vykonáva: 

 

-    správu informačných systémov a informačných technológii MP, 

-    prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  IS           MEMPH

IS a ISS využívaných MP  a zároveň zabezpečuje ich administráciu, 

-    údržbu a opravu využívaných technických zariadení v rámci 

informačných           systémov, 

-    pripravuje podklady 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, 

-    správu domény www.mpza.sk. 

-    správu bezpečnostných systémov a bezpečnostných technológii MP, 

-    prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  bezpečnostných 

systémov využívaných MP, 

-   údržbu a opravu využívaných technických zariadení v rámci bezpečnostných   

systémov, 

-    pripravuje podklady 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,  

-    spolupracuje s médiami,  

-    a plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu 

náčelníka MP. 

 

 

 

Čl. III.   Rajonizácia mesta  -  miestna pôsobnosť  

jednotlivých oddelení výkonu MP Žilina  

 

A.    oddelenie výkonu MP – Centrum, Hliny, Budatín, Zádubnie, Zástranie 

- plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina 

 

B.    oddelenie výkonu MP – Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka 

- plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina 

 

C. oddelenie výkonu MP – Hájik, Strážov, Žilinská Lehota, Brodno  

- plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina 

 

D. oddelenie výkonu MP – Solinky, Bytčica, Považský Chlmec, Vranie 

- plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina 

 

 

 



Čl. IV.   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.  

Pracovná náplň mestského policajta je záväzným dokumentom každého príslušníka mestskej 

polície, ktorý vykonáva činnosť podľa zákona o obecnej polícii a je verejným činiteľom 

odhliadnuc od toho, akú funkciu vykonáva.  

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.     

 

 

Pracovné náplne zamestnancov MP Žilina tvoria nedeliteľnú súčasť Organizačného poriadku 

MP Žilina a sú uvedené v prílohách: 

 

Príloha č. 1  

1.    Pracovná náplň náčelníka MP 

2.    Pracovná náplň zástupcu náčelníka MP 

3.    Pracovná náplň veliteľa oddelenia výkonu 

4.    Pracovná náplň zástupcu veliteľa oddelenia výkonu 

5.   Pracovná náplň príslušníka mestskej polície, vrátane povinností veliteľa hliadky a vodiča - 

technika zmeny  

6.   Pracovná náplň veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností  

7.   Pracovná náplň príslušníka MP riešiaceho priestupky   

8.   Pracovná náplň príslušníka MP na úseku prevencie  

9.   Pracovná náplň príslušníka MP na úseku kynológie a odchytu zvierat  

10. Pracovná náplň príslušníka MP na úseku informačných systémov  

11. Pracovná náplň kadeta MP 

 

 

Príloha č. 2 

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,  tvoria neoddeliteľnú súčasť Organizačného 

poriadku a sú uvedené v prílohe č. 2 

1.   Pracovná náplň vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia 

2.   Pracovná náplň ekonomického referenta 

3.   Pracovná náplň referenta hospodárskej správy 

4.   Pracovná náplň správcu budovy Vlčince 

5.   Pracovná náplň POP – údržbára MP, upratovačky MP 

6.   Pracovná náplň zamestnancov chráneného pracoviska (obsluha kamerového systému a  

prac. prvého kontaktu – informátor)     

 

Čl. V.   Záverečné a zrušujúce ustanovenia  



 

 

Organizačný poriadok MP Žilina nadobúda účinnosť dňom 01.04.2011 a zároveň sa 

zrušuje   II. zmena a doplnenie Organizačného poriadku MP Žilina schválený Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline dňa 18.10.2010. 

 


