ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Mestskej polície v Košiciach

___________________________________________________________________________

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Úlohou Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice (ďalej len „mestská
polícia“) je vymedziť jej základné úlohy, organizáciu a riadenie, práva a povinnosti
zamestnancov mestskej polície, ako aj vzťahy k štátnym orgánom.

PRVÁ ČASŤ
Postavenie a úlohy mestskej polície
Čl. 2
Postavenie mestskej polície
1) Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta Košice (ďalej len „mesto“), ktorý v súlade
so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Štatútom mesta Košice
a týmto organizačným poriadkom plní úlohy pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku na území mesta, ochrany životného prostredia a úloh vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len „nariadení mesta“), zo všeobecne
záväzných nariadení mestských častí (ďalej len „ nariadenie mestskej časti “), z uznesení
mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev a z rozhodnutí primátora mesta
Košice (ďalej len „primátor“) a starostov mestských častí (ďalej len „starosta“).
2) Mestská polícia je útvar Mesta Košice bez právnej subjektivity.
Čl. 3
Úlohy mestskej polície
1) Mestská polícia plní tieto úlohy:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov
a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta,
majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou
alebo
zneužitím1) i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)

§ 7, ods.2, písm. b), zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. v znení neskorších predpisov
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e) vykonáva nariadenia mesta, nariadenia mestských častí, uznesenia mestského
zastupiteľstva, uznesenia miestnych zastupiteľstiev a rozhodnutia primátora a starostov,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom
konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom2) a priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky3) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,
zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené
parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením
a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel4),
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré pri plnení svojich
úloh zistí a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) oznamuje obci porušenie zákazu použitia alkoholických nápojov a iných návykových
látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
2) Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

DRUHÁ ČASŤ
Zamestnanci mestskej polície
Zamestnancami mestskej polície sú príslušníci mestskej polície a pracovníci pracujúci vo
výkone práce vo verejnom záujme.
Čl. 4
Príslušníci mestskej polície
1) Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnanci mesta. Pri
plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
2) Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov,
s úplným stredoškolským vzdelaním, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na
plnenie úloh mestskej polície.
3) Príslušník mestskej polície skladá sľub tohto znenia:
„Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy mesta a jeho
obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy“.
Čl. 5
Odmeňovanie zamestnancov mestskej polície
Riadi sa platnými ustanoveniami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme5).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3) § 22, zákona SNR č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4) zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
5) Zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
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TRETIA ČASŤ
Organizácia a riadenie mestskej polície

Čl. 6
Organizácia mestskej polície
1) Organizačné členenie mestskej polície:
a) náčelník mestskej polície (ďalej len „náčelník“),
b) zástupca náčelníka mestskej polície (ďalej len „zástupca náčelníka“),
c) funkčne útvary:
- vnútorný odbor,
- ekonomický odbor,
d) výkonné útvary:
- odbor výkonu služby,
- odbor ochrany objektov.
2) Schéma organizačnej štruktúry mestskej polície je uvedená v prílohe č. 1.

Čl. 7
Riadenie a zastupovanie
Náčelník
1) Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník,6) ktorého na návrh primátora vymenúva na
dobu neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi
a mestskému zastupiteľstvu.
2) Náčelník zodpovedá za úspešné vedenie, organizovanie a fungovanie organizácie a za
týmto účelom najmä:
a) uzatvára pracovno-právne vzťahy, vyberá a prijíma príslušníkov a zamestnancov
mestskej polície,
b) organizuje prácu zamestnancov mestskej polície,
c) predkladá primátorovi mesta správy o situácii na úseku obecných vecí, verejného
poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho ihneď
informuje,
d) spolupracuje pri plnení svojich úloh s riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Košiciach, riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Košiciach, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného
prostredia a inými orgánmi,
e) predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície
a zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov,
f) zabezpečuje odbornú prípravu a výcvik príslušníkov mestskej polície a školenie
novoprijatých príslušníkov,
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a podľa pokynov primátora mesta.

6) § 6, ods.1, zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
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Čl. 8
Zástupca náčelníka
1) Zástupcu náčelníka vymenúva do funkcie a odvoláva z nej na návrh náčelníka primátor
mesta.
2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca v plnom rozsahu jeho práv
a povinností, okrem úloh, ktoré si náčelník vyhradil.
3) Koordinuje činnosť staníc mestskej polície pri využívaní informačného, geografického
a kamerového systému mestskej polície.
4) Zabezpečuje prenos úloh vedenia mesta Košice a náčelníka mestskej polície vo vzťahu
k veliteľom jednotlivých staníc a kontroluje ich plnenie.
5) Plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov náčelníka.

Čl. 9
Vnútorný odbor
Vnútorný odbor najmä:
a) plní úlohy pracovno-právnej agendy,
b) zabezpečuje administratívne úkony a preberanie korešpondencie, faxov, objednávok,
spisovú službu v zmysle registratúrneho poriadku a ďalšie súvisiace činnosti,
c) zabezpečuje právne služby mestskej polície, vymáhanie oprávnených pohľadávok,
spolupracuje s exekútorskými úradmi a vykonáva iné činnosti spojené s právnym
zastupovaním mestskej polície,
d) zastupuje mestskú políciu v pracovno-právnych, občiansko-právnych a obchodnoprávnych sporoch,
e) vykonáva personálne práce a činnosti spojené s evidenciou príslušníkov mestskej
polície,
f) vykonáva odbornú výchovu, školenie a výcvik príslušníkov mestskej polície
a zabezpečuje odbornú prípravu novoprijatých príslušníkov,
g) zabezpečuje aktualizáciu webovej stránky mestskej polície a uverejňuje na nej
informácie rôzneho druhu, ako sú poradenstvo, ponúkané služby občanom a pod.,
h) zabezpečuje registratúrnu agendu a archívnictvo.

Čl. 10
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor najmä:
a) spracúva podklady rozpočtu mestskej polície a zabezpečuje jeho hospodárne čerpanie,
b) vykonáva účtovné a pokladničné operácie a vedie o nich príslušnú evidenciu,
c) zabezpečuje agendu cenín a pokutových blokov,
d) zabezpečuje likvidáciu mzdových náležitostí mestskej polície,
e) spravuje majetok mesta zverený mestskej polícii a zabezpečuje jeho evidenciu,
prevádzkovanie a opravy, rieši vzniknuté škody,
f) plní úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia mestskej polície,
g) zabezpečuje agendu súvisiacu s prevádzkou motorových vozidiel,
h) vedie evidenciu výstrojných a výzbrojných súčiastok,
i) sleduje dodržiavanie čerpania záväzných limitov rozpočtu,
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j) zodpovedá za vystavovanie faktúr fyzickým a právnickým osobám a vedie ich
evidencie,
k) vedie evidenciu neuhradených priestupkov,
l) na úseku verejného obstarávania spolupracuje s príslušným referátom Magistrátu mesta
Košice.
Čl. 11
Odbor výkonu služby
1) Pod odbor výkonu služby sa začleňujú stanice mestskej polície a oddelenie služobnej
kynológie.
2) Odbor výkonu služby najmä:
a) realizuje streleckú prípravu a streľby príslušníkov mestskej polície v rozsahu cvičení
určených náčelníkom,
b) vykonáva previerky sebaobrany a odbornej prípravy príslušníkov mestskej polície,
c) vypracováva programy operačného a informačného systému mestskej polície pre
výpočtovú techniku,
d) realizuje prednášky a besedy pre školskú a stredoškolskú mládež so zameraním
prevenciu viktimácie.
Čl. 12
Stanice mestskej polície
1) Stanice mestskej polície sú dislokované podľa jednotlivých mestských častí mesta.
2) Na čele stanice mestskej polície je veliteľ.
3) Veliteľ stanice riadi a zodpovedá v rámci svojej právomoci za stanicu mestskej polície,
ktorá mu bola zverená a za tým účelom najmä:
a) organizuje prácu stanice mestskej polície,
b) riadi koordinátorov, priestupkárov a príslušníkov, v priamom výkone služby,
c) predkladá starostovi mestskej časti správy o situácii na úseku obecných vecí verejného
poriadku a o výsledkoch činnosti stanice mestskej polície, o závažných udalostiach ho
informuje okamžite,
d) spolupracuje pri plnení svojich úloh s riaditeľmi príslušných obvodných oddelení
Policajného zboru v Košiciach, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného
zboru v Košiciach, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného
prostredia a inými orgánmi,
e) predkladá náčelníkovi požiadavky na zabezpečenie činnosti stanice mestskej polície
a zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov,
f) zabezpečuje odbornú prípravu príslušníkov stanice mestskej polície,
g) plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka a zástupcu náčelníka.
4) Koordinátor stanice mestskej polície najmä :
a) zodpovedá za vystrojenie a vyzbrojenie hliadok stanice mestskej polície,
b) vykonáva inštruktáž hliadkam pred nástupom do výkonu služby,
c) ukladá hliadkam úlohy a zodpovedá za ich včasné a kvalitné plnenie,
d) vedie a zodpovedá za predpísané evidencie,
e) vykonáva objasňovanie priestupkov,
f) riadi stanicu mestskej polície v prípade neprítomnosti veliteľa stanice,
g) plní ďalšie úlohy podľa pokynov veliteľa stanice.
5) Priestupkár stanice mestskej polície najmä:
5

a) spracováva priestupkové spisy a iné písomnosti,
b) vykonáva objasňovanie priestupkov v zmysle právnych predpisov,
c) v stanovenej miere sa podieľa na priamom výkone služby,
d) plní ďalšie úlohy podľa pokynov veliteľa stanice a koordinátora.
6) Policajt v priamom výkone služby najmä:
a) vykonáva obchôdzkovú činnosť a zodpovedá za realizáciu uložených úloh vo zverenom
územnom obvode,
b) vykonáva dokumentáciu a objasňovanie priestupkov,
c) plní úlohy podľa čl. 3 tohto organizačného poriadku,
d) plní ďalšie úlohy podľa pokynov veliteľa stanice a koordinátora.
Čl. 13
Operačné stredisko
Operačné stredisko najmä:
a) zabezpečuje informačný tok vo vnútri organizácie,
b) usmerňuje výkon služby hliadok mestskej polície najmä v prípadoch, keď vykonávané
opatrenie presahuje ich územnú pôsobnosť,
c) prijíma telefonické požiadavky fyzických a právnických osôb a operatívne posudzuje
ich zvládnuteľnosť z hľadiska dostupných ľudských zdrojov a náročnosti na
materiálno-technické zabezpečenie,
d) prostredníctvom kamerového systému a ďalších informačných systémov mestskej
polície zabezpečuje nepretržitú 24 hodinovú monitorovaciu službu verejných
priestranstiev a v prípade zistenia protispoločensky orientovanej činnosti, prijíma účinné
opatrenia na zabezpečenie nápravy,
e) v prípade potreby zabezpečuje potrebnú súčinnosť iných organizácií a ozbrojených
zložiek,
f) vedie súhrnu dokumentáciu výkonu služby hliadok mestskej polície a operatívny
prehľad o bezpečnostnej situácii v meste.
Čl. 14
Pohotovostná ochranná jednotka
1) Pohotovostná ochranná jednotka najmä:
a) zabezpečuje ochranu objektov v pôsobnosti odboru ochrany objektov,
b) vykonáva kontroly objektov, preventívnu činnosť,
c) v prípade narušenia objektu vykonaná opatrenia za účelom odstránenia nežiaduceho
stavu, najmä zadržanie narušiteľa objektu,
2) Pre príslušníkov pohotovostnej ochrannej jednotky sa primerane vzťahujú aj ustanovenia
čl. 13 tohoto organizačného poriadku.
Čl. 15
Odťahová služba
Odťahová služba najmä:
a) vykonáva odťah motorových vozidiel podľa príslušných právnych predpisov7),
b) vedie evidencie odťahov,
c) zabezpečuje záznamové snímanie a dokumentovanie vykonaných odťahov.
7)§ 43 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
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Čl. 16
Oddelenie služobnej kynológie
1) Oddelenie služobnej kynológie najmä:
a) zabezpečuje výchovu, výcvik a starostlivosť o služobných psov,
b) spolupodieľa sa na priamom výkone služby so služobným psom,
2) Pre príslušníkov oddelenia služobnej kynológie sa primerane vzťahujú aj ustanovenia čl. 13
tohto organizačného poriadku.

Čl. 17
Odbor ochrany objektov
1) Odbor ochrany objektov najmä:
a) zabezpečuje ochranu objektov vo svojej pôsobnosti a pôsobnosti Mesta Košice,
b) pripravuje podklady za účelom uzatvárania zmlúv v súvislosti so zabezpečením
ochrany objektov,
c) sprostredkuje montáž technických zabezpečovacích prostriedkov,
d) prevádzkuje pult centrálnej ochrany,
e) vedie evidencie chránených objektov a zabezpečuje zákrokovú činnosť.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Rovnošata a funkčné označenie príslušníkov mestskej polície

Čl. 18
Rovnošata príslušníkov mestskej polície
1) Príslušníkom mestskej polície patrí rovnošata a iné súčasti výstroja.
2) Príslušníci mestskej polície nosia rovnošatu len pri plnení úloh mestskej polície a nesmie
byť zameniteľná s rovnošatou ozbrojených zborov a ozbrojených síl. Rovnošata sa
môže používať aj pri slávnostných príležitostiach, ak tak rozhodne primátor mesta.
3) Rovnošata je označená erbom mesta a s nápisom: „Mestská polícia Košice“, odznakom
umiestneným nad ľavým vreckom košele, ktorý obsahuje erb mesta, nápis: „Mestská
polícia Košice a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície.
4) Druh rovnošaty, jej vyhotovenie, rozsah vystrojenia, spôsob nosenia rovnošaty a iných
súčastí výstroja ako aj podrobnosti o rovnošate je určené v zákone č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších noviel.

Čl. 19
Funkčné označenie
1) Príslušníkom mestskej polície prislúcha funkčné označenie.
2) Stupne funkčného označenia sú vyobrazené v prílohe č. 2.
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3) Spôsob priznávania funkčného označenia a ďalšie podrobnosti o funkčnom označení
upravuje smernica, ktorú vydal primátor na základe návrhu náčelníka.

Čl. 20
Preukazovanie príslušnosti k Mestskej polícii
1) Príslušník mestskej polície preukazuje svoju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou
s označením a identifikačným číslom, preukazom zamestnanca mestskej polície, ako aj
ústnym vyhlásením: „ Mestská polícia “.
2) Príslušník mestskej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť
k mestskej polícii. Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku
neumožňujú.
3) Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník mestskej polície svoju príslušnosť k mestskej
polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolností zákroku neumožňujú túto
príslušnosť preukázať rovnošatou alebo preukazom zamestnanca mestskej polície.
4) Preukaz príslušníka mestskej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné
číslo zamestnanca mestskej polície, názov: „Mestská polícia Košice“, odznak mestskej
polície a podpis primátora.

PIATA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 21
Poskytovanie odborných služieb
1) Mestská polícia môže v súlade s osobitným predpisom poskytovať v rámci vedľajšej
hospodárskej činnosti odborné služby. Pri tejto činnosti môže používať policajnú techniku
a iné vecné prostriedky len vtedy, ak ich použitím nebude znížená akcieschopnosť
a pripravenosť mestskej polície na plnenie jej úloh.
2) Poskytovanie odborných služieb a použitie policajnej techniky a iných vecných
prostriedkov mestskej polície sa právnickým a fyzickým osobám vykonáva v súlade
s osobitným predpisom za odplatu.

Čl. 22
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície, použitie donucovacích prostriedkov
a podmienky nosenia a použitia zbrane zamestnancami mestskej polície upravuje osobitný
predpis.8)

___________________________________________________________________________
8) Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
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Čl. 23
1) Schválením tohto organizačného poriadku sa ruší štatút Mestskej polície Mesta Košice
schválený na XIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 07. januára 1992
uznesením č. 74 a organizačný poriadok Mestskej polície v Košiciach schválený na
XVIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach v dňoch 11. a 13. novembra 1992
uznesením č. 151.
2) Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.05.2011.

Vopred prerokované so zástupcami odborovej organizácie zamestnancov Mesta Košíc.

Schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na IV. rokovaní dňa: 19. apríla 2011
Číslo uznesenia: 48

9

