MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Číslo:
Materiál na 6. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
dňa 21. júna 2011

11

K bodu:

Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica

Predkladateľ:

PhDr. Ľubomír Piterka

Spracovateľ:

JUDr. Pavel Mozoláni

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica

Počet strán:

23

Počet výtlačkov:

01

V Banskej Bystrici, dňa:

13.06.2011

Dôvodová správa
k bodu programu: Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
I.

Na základe spoločenskej potreby vychádzajúc zo zabezpečovania verejného poriadku v meste
Banská Bystrica predkladám mestskému zastupiteľstvu Organizačný poriadok MsP Banská
Bystrica. Uvedená potreba zmeniť organizačný poriadok a organizačnú štruktúru MsP
vychádza z informácií získaných od fyzických osôb, právnických osôb a najmä zástupcov
občanov mesta – poslancov MsZ, ktorí majú konkrétne požiadavky na výkon MsP v
jednotlivých mestských častiach, pričom neodkladnou požiadavkou poslancov MsZ je práca
príslušníkov MsP v obvodoch, taktiež zvýšené kontroly všeobecne záväzných nariadení mesta a
ďalšie povinnosti vyplývajúce zo znenia platného zákona o obecnej polícii. Mestská polícia
bola poverená primátorom mesta Banská Bystrica na riešenie priestupkov a správnych deliktov
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Organizačný poriadok MsP Banská Bystrica
bol prerokovaný a schválený dňa 27.04. 2011 v bode 3) v Komisii MsZ pre dopravu,
bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok a dňa 07.06.2011 bol prerokovaný na
mestskej rade a odporučený na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

II.

Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, § 4. PHSR uvedený materiál
nerieši.

III.

Materiál obsahuje textovú a grafickú časť v ucelenom informačnom rozsahu pokrývajúcu
všetky pracovné pozície na MsP, vzťahy vertikálnej a horizontálnej súčinnosti medzi
jednotlivými pracovnými zaradeniami na MsP.

IV. Obsadenosť pracovných pozícií v Organizačnej štruktúre MsP Banská Bystrica je v súčasnosti
v závislosti od aktuálnej výšky rozpočtu MsP Banská Bystrica na rok 2011 na úrovni 79,5 %.

Spracoval: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP Banská Bystrica

Návrh na uznesenie
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ORGANIZAČNÝ PORIADOK
MESTSKEJ POLÍCIE BANSKÁ BYSTRICA
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica (ďalej „MSP“) je vnútorným
organizačným predpisom mestskej polície určovaný podľa ustanovenia § 4 zákona Slovenskej
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, Mestským
zastupiteľstvom mesta Banská Bystrica a upravuje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie a úlohy mestskej
polície, jej vnútorné organizačné členenie, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre
jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, pôsobnosť a vzájomné vzťahy
organizačných útvarov MSP, disciplínu, ako aj vzťah MSP k iným orgánom a organizáciám.
Časť prvá
Postavenie a úlohy MSP
Čl. 2
Postavenie mestskej polície
1) Mestská polícia mesta Banská Bystrica, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom
Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnej polícii“), pôsobí ako poriadkový útvar pri zabezpečovaní
mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta Banská Bystrica, uznesení mestského
zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Banská Bystrica.
2) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov určuje
primátor mesta Banská Bystrica s prihliadnutím na rozsah úloh.
Čl. 3
Úlohy mestskej polície
1)

Mestská polícia plní tieto úlohy:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných
osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku
občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred
zneužitím 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,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a
rozhodnutia primátora mesta.
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f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky 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
vozidiel,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia 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 zákonom Slovenskej
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
2. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Časť druhá
Organizačná štruktúra Mestskej polície Banská Bystrica
Čl. 4
Organizácia mestskej polície

1) Organizáciu,

objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov
mestskej polície určuje Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica s prihliadnutím
na rozsah jej úloh.
2) Mestská polícia sa organizačne člení takto:

a) Náčelník MSP.
b) Zástupca náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu.
- Funkčný útvar:
Vedúci kancelárie pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP
Referent pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP
Referent pre ekonomiku a administratívnu činnosť MSP
Referent pre techniku MSP
Referent pre prevenciu, hovorca MSP
Referent pre prevenciu MSP
Referent pre právnu oblasť MSP
Referent pre objasňovanie priestupkov MSP
Upratovačka MSP
c) Zástupca náčelníka pre výkon služby MSP.
- Výkonný útvar:
Veliteľ operačného strediska MSP
Člen skupiny operatívnej pomoci MSP
Veliteľ obvodu – východ MSP
Príslušník MSP člen obvodu – východ
Veliteľ obvodu – západ MSP
Príslušník MSP člen obvodu - západ
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Čl. 5
Organizácia práce príslušníkov MSP
Práca príslušníkov MSP sa organizuje najmä:

a) ústnymi pokynmi a písomnými nariadeniami náčelníka MSP,
b) platným Organizačným poriadkom MSP,
c) smernicou o hospodárení a využívaní výstroje a výzbroje príslušníkov MSP,
d) smernicou upravujúcou činnosť MSP v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej
situácie na teritóriu Slovenskej republiky,
e) platným Pracovným poriadkom,

f)

platnou Kolektívnou zmluvou.
Čl. 6
Náčelník MSP

Činnosť mestskej polície organizuje náčelník MSP, ktorého na návrh primátora vymenúva
a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Za svoju činnosť sa zodpovedá primátorovi mesta.
Náčelník je príslušník MSP, ktorý organizuje 1, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za prácu
príslušníkov MSP. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MSP. Je podriadený
primátorovi mesta a je nadriadeným všetkým príslušníkom MSP a pracovníkom MSP. Pri
výkone svojej služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,
medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami, internými právnymi aktmi,
ako aj týmto Organizačným poriadkom. Svoju pracovnú činnosť vykonáva v občianskom
odeve alebo v rovnošate príslušníka MSP.
Náčelník MSP za týmto účelom najmä:
a)
organizuje, koordinuje a kontroluje prácu príslušníkov MSP, ako aj
pracovníkov MSP a zastupuje MSP navonok,
b)
organizuje prácu príslušníkov a pracovníkov MSP na zabezpečenie tejto oblasti
vydáva záväzné pokyny, nariadenia v zmysle všeobecne záväzných predpisov,
c)
podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného
poriadku a o výsledkoch činnosti MSP, o závažných udalostiach ho vyrozumie
okamžite,
d)
spolupracuje s riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej
Bystrici, ako aj s riaditeľmi Obvodných oddelení na teritóriu mesta Banská Bystrica,
orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými
orgánmi v záujme plnenia základných úloh MsP aj s ďalšími orgánmi štátnej správy,
samosprávy, záujmovej samosprávy, občianskymi združeniami, kultúrnymi
ustanovizňami, právnickými osobami a fyzickými osobami,
e) zabezpečuje spoluprácu so stavovským združením príslušníkov mestských a obecných
polícii na teritóriu Slovenskej republiky resp. v štátoch Európskej únie,
f) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MSP,
g) predkladá2 primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície
1
2

§ 6 zákona o obecnej polícii
§ 6 ods. (1) písm. d) zákona o obecnej polícii
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a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov MSP
a pracovníkov MSP,
i) vypracováva kritériá pre hodnotenie výkonu činnosti a plnenia úloh príslušníkov
MSP a pracovníkov MSP ,
j) zabezpečuje priaznivé motivujúce pracovné prostredie a zaisťuje bezpečnosť
a ochranu zdravia pre príslušníkov MSP a pracovníkov MSP,
k) zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností3,
l) zabezpečuje plnenie osobitných úloh civilnej ochrany,
m) vybavuje4 sťažnosti smerujúce na príslušníkov MSP a zamestnancov MSP, ktoré
pridelil primátor a zodpovedá za ich vybavenie v zákonnej lehote,
n ) zostavuje pracovné náplne príslušníkov MSP a pracovníkov MSP,
o) zúčastňuje sa rokovaní v poradných orgánoch, do ktorých je menovaný primátorom,
p) hodnotí výkon činnosti a plnenie úloh príslušníkov MSP a pracovníkov MSP,
r) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora.
h)

Čl. 7
Zástupca náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu a zástupca náčelníka MSP pre
výkon služby
Náčelníka MSP v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka MSP pre právnu
oblasť a legislatívu a zástupca náčelníka MSP pre výkon služby v plnom rozsahu práv a
povinnosti okrem vecí, ktoré si náčelník vyhradil. Inak podľa pokynov náčelníka MSP plní
úlohy v právnej a legislatívnej oblasti a oblasti priameho riadenia výkonu služby mestskej
polície prostredníctvom svojich podriadených. Priebežne vyhodnocuje výsledky práce
príslušníkov MSP. Dohliada na riadne zabezpečenie činnosti funkčného útvaru a výkonného
útvaru MSP, odmeňovanie príslušníkov MSP a pracovníkov MSP za dosahované výsledky
v práci alebo pri zistených nedostatkoch podáva návrhy na riešenie náčelníkovi MSP. Pri
výkone svojej služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,
medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami, internými predpismi, ako aj
organizačným poriadkom.
Zástupcu náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu a zástupca náčelníka MSP pre
výkon služby vymenúva do funkcie a odvoláva z nej primátor mesta na návrh náčelníka MSP.
Zástupca náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu a zástupca náčelníka MSP pre
výkon služby plánuje, organizuje, kontroluje a analyzuje na základe pokynov náčelníka MSP:
a) činnosť veliteľov operačného strediska MSP, členov operatívnej pomoci MSP,
veliteľov obvodov, príslušníkov MSP členov obvodov, vedúceho kancelárie pre
správne konanie a administratívnu činnosť MSP, referenta pre správne konanie
a administratívnu činnosť MSP, referentov pre ekonomiku a administratívnu činnosť
MSP, referenta pre techniku MSP, referenta pre prevenciu, hovorcu MSP, referenta pre
prevenciu MSP, referenta pre právnu oblasť MSP, referenta pre objasňovanie
priestupkov MSP, upratovačku MSP
b) opatrenia na ochranu utajovaných skutočnosti,

3

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
4
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
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c) preškoľovanie a poučovanie príslušníkov MSP a pracovníkov MSP v súvislosti
s novými všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi
a nariadeniami,
d) využívanie materiálnych a technických prostriedkov zverených pre výkon služby,
e) vedie evidenciu rozhodnutí MSÚ o výnimkách, rozkopávkach, povoleniach a pod.,
f) vypracováva a vykonáva zmeny mesačných plánov služieb príslušníkov MSP.
Zástupca náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu a zástupca náčelníka MSP pre
výkon služby ďalej navrhuje:
a) opatrenia na skvalitnenie výslednosti práce veliteľov operačného strediska MSP,
členov operatívnej pomoci MSP, veliteľov obvodov, príslušníkov MSP členov
obvodov, vedúceho kancelárie pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP,
referenta pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP, referentov pre
ekonomiku a administratívnu činnosť MSP, referenta pre techniku MSP, referenta pre
prevenciu, hovorcu MSP, referenta pre prevenciu MSP, referenta pre právnu oblasť
MSP, referenta pre objasňovanie priestupkov MSP, upratovačku MSP
b) opatrenia pre zvýšenie výslednosti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,
objasňovania a riešenia priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
c) riešenie materiálnych a technických potrieb pre kvalitný výkon služby útvaru,
d) opatrenia pre skvalitňovanie odbornej, praktickej a teoretickej prípravy príslušníkov
MSP a pracovníkov MSP.
Zástupca náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu a zástupca náčelníka MSP pre
výkon služby plní pokyny a nariadenia náčelníka MSP a taktiež primátora mesta. Svoju
pracovnú činnosť vykonáva v občianskom odeve alebo v rovnošate príslušníka MSP.
Čl. 8
Veliteľ operačného strediska MSP
Veliteľ operačného strediska MSP je príslušník MSP, ktorý svoju funkciu vykonáva
v rovnošate príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP.
Veliteľ operačného strediska MSP plní pokyny náčelníka MSP.
Veliteľ operačného strediska MSP sa pri výkone svojej služby riadi Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými
právnymi predpismi a internými predpismi, ako aj organizačným poriadkom. Za svoju
činnosť zodpovedá zástupcovi náčelníka MSP pre výkon.
Veliteľ operačného strediska MSP organizuje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje
plnenie najmä týchto úloh:
a) priebežne aktualizuje úlohy a požiadavky, ktoré vyplývajú z podnetov fyzických osôb,
právnických osôb, poslancov MSZ, primátora, prednostu mestského úradu, vedúcich
odborov a oddelení mestského úradu, ktoré je povinný oznámiť náčelníkovi MSP
a v jeho neprítomnosti zástupcovi náčelníka MSP pre výkon služby,
b) vedie a zodpovedá za správnosť vypisovania schválených služobných
a administratívnych písomností,
c) spracuje podnety z činnosti členov skupiny operatívnej pomoci MSP, ako aj ďalších
príslušníkov MSP a ostatných zamestnancov MSP,
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d) zodpovedá za úplné vybavovanie osobne a telefonicky podaných podnetov fyzických
osôb a právnických osôb, vrátane príslušníkov MSP a ostatných zamestnancov MSP,
e) zabezpečuje efektívne spravovanie rádiostaníc, kamier a pultu centrálnej ochrany
(ďalej len „PCO“), skladovanie, evidenciu, výdaj a preberanie služobných zbraní a
streliva príslušníkom MSP zapísaných v Knihe zbraní,
f) zodpovedá za fyzickú ochranu priestorov útvaru MSP,
Čl. 9
Veliteľ obvodu útvaru MSP
Veliteľ obvodu útvaru MSP je príslušník MSP, ktorý svoju funkciu vykonáva v rovnošate
príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP. Veliteľ obvodu
útvaru MSP plní pokyny náčelníka MSP.
Veliteľ obvodu východ, západ je príslušník MSP, ktorý organizuje, koordinuje, riadi,
kontroluje a zodpovedá za činnosť príslušníkov MSP zaradených do obvodov východ a západ.
Veliteľ obvodu východ, západ je na rovnakej riadiacej úrovni ako veliteľ operačného
strediska MSP, v prípade priameho výkonu služby je samostatný a zodpovedný za činnosť
obvodu východ, západ. V neprítomnosti veliteľa obvodu útvaru MSP ho v plnom rozsahu
zastupuje len prítomný veliteľ ďalšieho obvodu útvaru MSP alebo zástupca náčelníka MSP
pre výkon služby.
Pri výkone svojej služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami, internými
predpismi, ako aj organizačným poriadkom.
Veliteľ obvodu útvaru MSP za týmto účelom organizuje, koordinuje, kontroluje
a zabezpečuje plnenie najmä týchto úloh:
a) plní v súlade so zákonom o obecnej polícii strategické a taktické úlohy útvaru MSP
vydané náčelníkom MSP, plánuje plán činnosti príslušníkov MSP – členov obvodu
východ, západ, ktorého platnosť a účinnosť schvaľuje náčelník MSP,
b) vykonáva inštruktáž príslušníkom MSP – členom obvodu východ, západ,
c) pravidelne vykonáva kontrolu členov obvodu východ, západ a mesačne vyhodnocuje
výslednú činnosť príslušníkov MSP zaradených do obvodov východ a západ,
Čl. 10
Referent pre ekonomiku a administratívnu činnosť MSP
Referent pre ekonomiku a administratívnu činnosť MSP je príslušník MSP alebo
pracovník MSP, ktorý svoju funkciu vykonáva v rovnošate príslušníka MSP s identifikačným
číslom a preukazom príslušníka MSP alebo v občianskom odeve. Pri výkone svojej služby sa
riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, ako aj
organizačným poriadkom. Za svoju činnosť zodpovedá zástupcovi náčelníka MSP pre právnu
oblasť a legislatívu.
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Referent pre ekonomiku a administratívnu činnosť MSP plní najmä tieto úlohy:

a)

spracováva podklady rozpočtu a vyhodnotenie rozpočtu MSP a navrhuje jeho
hospodárne čerpanie,

b)

mesačne, resp. podľa potreby mestskej rady alebo mestského zastupiteľstva
predkladá náčelníkovi MSP čerpanie rozpočtu,

c)

zabezpečuje podklady k vedeniu účtovnej evidencie podľa jednotlivých položiek
rozpočtu MSP v súlade s platnými právnymi predpismi,

d)
e)
f)

vykonáva dokumentáciu o účtovníctve,

g)
h)
i)

zabezpečuje evidenciu rozpočtových príjmov a výdajov MSP,

j)
k)

spracováva štatistické výkazy,

l)
m)
n)
o)
p)

zabezpečuje v rámci svojej kompetencii styk s oddeleniami mestského úradu,

q)
r)

vedie evidenciu vydaných výstrojných súčiastok,

s)

eviduje dochádzku všetkých zamestnancov, pripravuje podklady pre spracovanie
mesačnej odmeny (mzdy) príslušníkov MSP a ostatných zamestnancov MSP,

t)

spolu s referentom pre techniku rieši vzniknuté škody na výzbroji a výstroji
jednotlivých príslušníkov MSP.

zabezpečuje pokladničné operácie, agendu cenín a agendu závodného stravovania
spravuje evidenciu majetku mesta zvereného do užívania MSP a zabezpečuje jeho
evidenciu,
zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi,
zodpovedá za vystavovanie faktúr fyzickým a právnickým osobám a vedenie ich
evidencie, vystavenie platobného poukazu na úhradu faktúr od dodávateľov
v termíne splatnosti v súlade s právnymi predpismi,
plní úlohy náčelníka MSP a zástupcu náčelníka MSP pre právnu a legislatívnu
oblasť v oblasti materiálno-technického zabezpečenia MSP a skladového
hospodárstva,
zabezpečuje operatívno-technickú evidenciu podľa požiadaviek náčelníka MSP,
zodpovedá za aplikáciu publikovaných ekonomických zákonov v činnosti MSP
vypracováva plán MTZ výstrojných a výzbrojných súčiastok,
plní ostatné príkazy podľa pokynov náčelníka MSP a zástupcu náčelníka MSP pre
právnu oblasť a legislatívu,
zabezpečuje evidenciu a podklady pre všetky dokumenty týkajúce sa zamestnancov
MSP do osobných spisov,

Čl. 11
Referent pre techniku MSP
Referent pre techniku MSP je príslušník MSP, ktorý svoju funkciu vykonáva v rovnošate
príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP. Pri výkone svojej
služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, ako aj
8

organizačným poriadkom. Za svoju činnosť zodpovedá zástupcovi náčelníka MSP pre právnu
oblasť a legislatívu.
Referent pre techniku MSP plní najmä tieto úlohy:

a) zodpovedá za výzbrojný, spojovací, kynologický, dokumentačný materiál a výpočtovú
techniku MSP,

b) zabezpečuje

vyhovujúci stav vozového parku MSP, zabezpečuje opravu a technické
prehliadky motorových vozidiel, kontroluje ich stav, zabezpečuje pravidelné školenia
vodičov motorových vozidiel MSP,

c) pravidelne

kontroluje technický stav výzbrojnej, spojovacej, kynologickej,
dokumentačnej techniky a technických prostriedkov zverených MSP, zabezpečuje ich
opravu a údržbu,

d) na

pokyn náčelníka MSP zabezpečuje styk s dodávateľmi výzbrojného materiálu,
spolu s referentom pre ekonomiku rieši vzniknuté škody na výzbroji a výstroji
jednotlivých príslušníkov MSP. Za týmto účelom navrhuje zloženie členov škodovej
komisie,

e) zabezpečuje odbornú prípravu psovodov,
f) úzko spolupracuje s referátom informatiky MSÚ Banská Bystrica pri zabezpečovaní
výberu a realizácie počítačových programov a spracováva licencie systémových
aplikačných programov,

g) metodicky

usmerňuje a poskytuje pomoc užívateľom výpočtovej techniky MSP a
kamerového systému,

h) plní

ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MSP a zástupcu náčelníka MSP pre
právnu oblasť a legislatívu.
Čl. 12
Upratovačka MSP

a) zabezpečuje upratovanie miestností a sociálnych zariadení v priestoroch MSP,
b) plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MSP, zástupcu náčelníka MSP pre právnu
oblasť a legislatívu.
Za svoju činnosť zodpovedá zástupcovi náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu.
Čl. 13
Referent pre objasňovanie priestupkov MSP
Referent pre objasňovanie priestupkov MSP je príslušník MSP, ktorý svoju funkciu
vykonáva v rovnošate príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP
alebo v občianskom odeve. Pri výkone svojej služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými právnymi
predpismi a internými predpismi, ako aj organizačným poriadkom. Za svoju činnosť
zodpovedá zástupcovi náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu.
Referent pre objasňovanie priestupkov plní najmä tieto úlohy:
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a) plní úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,
všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi,
b) spracováva všetky písomnosti týkajúce sa objasňovania priestupkov a archivuje ich,

c) vyžaduje vysvetlenie od osôb, ktoré môžu prispieť k objasneniu priestupkov,
d) rieši a zaobstaráva podklady potrebné pre objasňovanie priestupkov priamo

v teréne
z podkladových materiálov,
e) rieši a objasňuje priestupky, ktoré boli zistené vo výkone služby a neboli riešené
blokovou pokutou a je pre ich objektívne posúdenie povinný vykonať objasňovanie
v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov,

f)

spolupracuje s ostatnými príslušníkmi MSP a metodicky usmerňuje príslušníkov MSP
pri objasňovaní priestupkov,

g) na útvare MSP prijíma oznámenia o priestupkoch a sťažnosti na postup príslušníkov
MSP,

h) plní ostatné úlohy podľa pokynov náčelníka MSP, zástupcu náčelníka MSP pre právnu
oblasť a legislatívu.
Čl. 14
Referent pre právnu oblasť MSP
Referent pre právnu oblasť je príslušník MSP, ktorý svoju funkciu vykonáva v rovnošate
príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP alebo v občianskom
odeve. Pri výkone svojej služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými
predpismi, ako aj organizačným poriadkom. Za svoju činnosť zodpovedá zástupcovi
náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu.
Pri výkone svojich činností najmä:
a) vedie evidenciu uložených blokových pokút zaplatených na mieste, ako aj
nezaplatených na mieste a vykonáva účinné opatrenia na ich vymáhanie, pričom
využíva najmä inštitút spracovania návrhu na výkon exekúcie podľa Exekučného
poriadku,
b) spolupracuje s oddelením účtovnej evidencie MSÚ pri kontrole uhradených
finančných prostriedkov z blokového konania za pokutu neuhradenú na mieste,
c) vedie evidenciu a štatistiku exekučných zásielok,
d) spracováva podklady na exekúciu príslušným exekútorom v súlade s exekučným
poriadkom a vedie evidenciu odoslaných návrhov, ako aj upovedomení o začatí
exekúcie a žiadostí exekútorov o súčinnosť, ako aj evidenciu končeného efektu
vymožených istín s príslušenstvom, prípadne evidenciu trov a ďalších trov exekúcie,
e) spolupracuje so správnymi orgánmi obvodného úradu, mestského úradu, Policajného
zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície a ďalšími správnymi orgánmi,
f) zodpovedá za riadne vymáhanie pokút nezaplatených na mieste prostredníctvom
Exekučného poriadku,
g) pripravuje a vedie štatistiky priestupkov podľa právnej kvalifikácie a tieto mesačne
predkladá náčelníkovi MSP,
h) plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MSP a zástupcu náčelníka MSP pre
právnu oblasť a legislatívu,

10

i) na základe splnomocnenia primátora mesta rieši správne delikty a priestupky v mene
Mesta Banská Bystrica.
Čl. 15
Referent pre prevenciu a hovorca MSP
Referent pre prevenciu a hovorca MSP je príslušník MSP, ktorý je priamo podriadený
zástupcovi náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu. Svoju funkciu vykonáva
v rovnošate príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP. Pri
výkone svojej služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,
medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými
predpismi, ako aj organizačným poriadkom.
Úlohou referenta pre prevenciu a hovorcu MSP je zosúlaďovať preventívne programy
schvaľované Mestom Banská Bystrica, najmä Program „Bezpečnejšia Banská Bystrica“ a iné.
V praxi realizovať nové poznatky z prevencie, podieľať sa na ďalšom vzdelávaní príslušníkov
MP, sústreďovať dosiahnuté výsledky na úseku prevencie a viesť o tom evidenciu.
Za týmto účelom plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje osvetovú a výchovnú činnosť zameranú hlavne na mládež a ostatných
obyvateľov mesta, vypracúva preventívno-bezpečnostné programy so zameraním na
prevenciu kriminality, organizuje a usporadúva prednášky a besedy na školách,
b) spracováva a prezentuje podklady pre televíziu, rozhlas, tlač,
c) zabezpečuje propagáciu prevencie v médiách
d) zbiera poznatky na úseku psychológie, riadenia, výchovy a najnovších poznatkoch
vedy, výskumu a tieto vyhodnocuje a návrhy predkladá zástupcovi náčelníka MSP pre
právnu oblasť a legislatívu,
e) vypracúva systematické opatrenia MSP, ktorých cieľom je vzbudiť, udržať a rozvíjať
podporu a dôveru fyzických osôb a právnických osôb k mestskej polícii,
f) pri výkone svojej funkcie úzko spolupracuje so všetkými príslušníkmi MSP,
g) zúčastňuje sa zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality na Obvodnom úrade
v sídle kraja – v Banskej Bystrici
h) plní ďalšie úlohy náčelníka MSP a zástupcu náčelníka MSP pre právnu oblasť a
legislatívu.
Čl. 16
Referent pre prevenciu MSP
Referent pre prevenciu je príslušník MSP, ktorý je priamo podriadený zástupcovi
náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu. Svoju funkciu vykonáva v rovnošate
príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP. Pri výkone svojej
služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, ako aj
organizačným poriadkom.
Za týmto účelom plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje osvetovú a výchovnú činnosť zameranú hlavne na prevenciu drogovej
kriminality, záškoláctva, šikanovania mládeže a ostatných obyvateľov mesta,
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b) spracováva štatistiky a podklady o zistených skutočnostiach a tieto prekladá zástupcovi
náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu.
c) zbiera poznatky na úseku psychológie, prevencie sociálno – patologických javov,
riadenia, výchovy a najnovších poznatkoch v uvedených oblastiach a tieto
vyhodnocuje a podáva návrhy zástupcovi náčelníka MSP pre právnu oblasť a
legislatívu,
d) cieľavedome vypracúva systematické opatrenia MSP na zamedzenie drogovej
kriminality, záškoláctva a šikanovania,
e) pri výkone svojej funkcie úzko spolupracuje so všetkými príslušníkmi MSP,
f) plní ďalšie úlohy náčelníka MSP a zástupcu náčelníka MSP pre právnu oblasť a
legislatívu.

Čl. 17
Vedúci kancelárie pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP
Vedúci kancelárie pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP je príslušník MSP,
ktorý svoju funkciu vykonáva v rovnošate príslušníka MSP s identifikačným číslom
a preukazom príslušníka MSP alebo v občianskom odeve. Pri výkone svojej služby sa riadi
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, ako aj
organizačným poriadkom. Za svoju činnosť zodpovedá zástupcovi náčelníka MSP pre právnu
oblasť a legislatívu. Ďalej v prípade neprítomnosti referenta pre ekonomiku a administratívnu
činnosť MSP:
- spracováva podklady rozpočtu a vyhodnotenie rozpočtu MSP a navrhuje jeho
hospodárne čerpanie,
- mesačne, resp. podľa potreby mestskej rady alebo mestského zastupiteľstva predkladá
náčelníkovi MSP čerpanie rozpočtu,
- zabezpečuje podklady k vedeniu účtovnej evidencie podľa jednotlivých položiek
rozpočtu MSP v súlade s platnými právnymi predpismi,
- vykonáva dokumentáciu o účtovníctve,
- zabezpečuje pokladničné operácie, agendu cenín a agendu závodného stravovania,
- spravuje evidenciu majetku mesta zvereného do užívania MSP a zabezpečuje jeho
evidenciu,
- zabezpečuje evidenciu rozpočtových príjmov a výdajov MSP,
- zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi,
- zodpovedá za vystavovanie faktúr fyzickým a právnickým osobám a vedenie ich
evidencie, vystavenie platobného poukazu na úhradu faktúr od dodávateľov v termíne
splatnosti v súlade s právnymi predpismi,
- spracováva štatistické výkazy,
- plní úlohy náčelníka MSP a zástupcu náčelníka MSP pre právnu a legislatívnu oblasť
v oblasti materiálno-technického zabezpečenia MSP a skladového hospodárstva,
- zabezpečuje v rámci svojej kompetencii styk s oddeleniami mestského úradu,
- zabezpečuje operatívno-technickú evidenciu podľa požiadaviek náčelníka MSP,
- zodpovedá za aplikáciu publikovaných ekonomických zákonov v činnosti MSP
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Zabezpečuje podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní), aby bolo
v zákonnej lehote nariadené ústne pojednávanie vo veci dôvodného podozrenia z ustanovenia
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/2009 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osoby maloleté do 15 rokov
a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú
povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím
prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
Na ústne pojednávanie musí zabezpečiť predvolanie obvineného zo správneho deliktu,
jeho zákonného zástupcu, sociálneho kurátora, splnomocneného zástupcu, resp.
splnomocneného advokáta zákonnej lehote a zákonným spôsobom.
Zabezpečuje podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní), aby bolo
v zákonnej lehote nariadené ústne pojednávanie vo veci dôvodného podozrenia z ustanovenia
vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania priestupku, ktorý bol spáchaný porušením
niektorého všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica a obvinený z priestupku
nebol ochotný uloženú pokutu v blokovom konaní zaplatiť, a preto bolo potrebné postupovať
podľa zákona o správnom konaní.
Na ústne pojednávanie musí zabezpečiť predvolanie obvineného z priestupku, jeho
zákonného zástupcu, sociálneho kurátora, splnomocneného zástupcu, resp. splnomocneného
advokáta v zákonnej lehote a zákonným spôsobom.
Zabezpečuje, aby správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho
prejednania v blokovom konaní vedenie evidencie priestupkov podľa ustanovenia § 89a
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zodpovedá za vedenie evidencie priestupkov a poskytovanie údajov z evidencie priestupkov.
Správny orgán údaje z evidencie priestupkov musí poskytnúť:
- osobe uvedenej v evidencii,
- súdom,
- orgánom činným v trestnom konaní,
- orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným
prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,
- súdom, justičným a správnym orgánom iným štátom.
Zabezpečuje úzku súčinnosť so súdnym exekútorom pri vymáhaní pokút uložených
v blokovom konaní, keď páchatelia priestupkov si svoju zákonnú povinnosť nesplnia
v zákonnej lehote, zákonom predpísaným spôsobom.
Ďalej plní pokyny náčelníka Mestskej polície a jeho zástupcov, ktorí zabezpečujú zákonnú
činnosť mestskej polície na teritóriu mesta v Banskej Bystrici, ako aj na teritóriách iných obcí
a miest po prijatí novely zákona o obecnej polícii v prípade, že primátor mesta Banská
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Bystrica sa dohodne so starostami iných obcí na poskytovaní služieb Mestskej polície Banská
Bystrica.

Čl. 18
Referent pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP
Referent pre správne konanie a administratívnu činnosť MSP je príslušník MSP, ktorý
svoju funkciu vykonáva v rovnošate príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom
príslušníka MSP alebo v občianskom odeve. Pri výkone svojej služby sa riadi Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, ako aj organizačným poriadkom. Za
svoju činnosť zodpovedá zástupcovi náčelníka MSP pre právnu oblasť a legislatívu.
Zabezpečuje podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní), aby bolo
v zákonnej lehote nariadené ústne pojednávanie vo veci dôvodného podozrenia z ustanovenia
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/2009 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osoby maloleté do 15 rokov
a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú
povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím
prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
Na ústne pojednávanie musí zabezpečiť predvolanie obvineného zo správneho deliktu,
jeho zákonného zástupcu, sociálneho kurátora, splnomocneného zástupcu, resp.
splnomocneného advokáta v zákonnej lehote a zákonným spôsobom.
Vykonáva funkciu zapisovateľa podľa zákona o správnom konaní počas ústneho
pojednávania o správnom delikte alebo priestupku.
Zodpovedá za správne a zákonné vedenie zápisnice z ústneho pojednávania o správnom
delikte alebo priestupku.
V lehote do 30 dní od skončenia ústneho pojednávania o správnom delikte alebo
priestupku, musí vyhotoviť písomné vyhotovenie rozhodnutia pre účastníkov konania.
Zabezpečuje podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní), aby bolo
v zákonnej lehote nariadené ústne pojednávanie vo veci dôvodného podozrenia z ustanovenia
vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania priestupku, ktorý bol spáchaný porušením
niektorého všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica a obvinený z priestupku
nebol ochotný uloženú pokutu v blokovom konaní, a preto bolo potrebné postupovať podľa
zákona o správnom konaní.
Na ústne pojednávanie musí zabezpečiť predvolanie obvineného z priestupku, jeho
zákonného zástupcu, sociálneho kurátora, splnomocneného zástupcu, resp. splnomocneného
advokáta v zákonnej lehote a zákonným spôsobom.
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Zabezpečuje, aby správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho
prejednania v blokovom konaní vedenie evidencie priestupkov podľa ustanovenia § 89a
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zodpovedá za vedenie evidencie priestupkov a poskytovanie údajov z evidencie priestupkov.
Správny orgán údaje z evidencie priestupkov musí poskytnúť:
- osobe uvedenej v evidencii,
- súdom,
- orgánom činným v trestnom konaní,
- orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným
prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,
- súdom, justičným a správnym orgánom iným štátom.
Zabezpečuje úzku súčinnosť so súdnym exekútorom pri vymáhaní pokút uložených
v blokovom konaní, keď páchatelia priestupkov si svoju zákonnú povinnosť nesplnia
v zákonnej lehote, zákonom predpísaným spôsobom.
Ďalej plní pokyny vedúceho kancelárie pre správne konanie a administratívnu činnosť
MSP, ako aj náčelníka Mestskej polície a jeho zástupcov, ktorí zabezpečujú zákonnú činnosť
mestskej polície na teritóriu mesta v Banskej Bystrici, ako aj na teritóriách iných obcí a miest
po prijatí novely zákona o obecnej polícii v prípade, že primátor mesta Banská Bystrica sa
dohodne so starostami iných obcí na poskytovaní služieb Mestskej polície Banská Bystrica.

Čl. 19
Príslušník MSP – člen obvodu východ, západ
Príslušník MSP – člen obvodu východ, západ je podriadený veliteľovi obvodu východ,
západ. V neprítomnosti veliteľa obvodu východ, západ sa riadi pokynmi vydanými veliteľom
operačného strediska MSP a zástupcom náčelníka pre výkon služby.
Príslušník MSP – člen obvodu východ, západ svoju funkciu vykonáva v rovnošate
príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP. Pri výkone svojej
služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami, internými predpismi, ako aj organizačným
poriadkom.
Príslušník MSP – člen obvodu východ, západ plní základné úlohy podľa ustanovenia § 3
ods. 1, 2 zákona o obecnej polícii:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej 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 pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá na ochranu životného prostredia v obci,
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d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva
a rozhodnutia primátora,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom
konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky 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 vozidiel,
g ) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia 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 zákonom Slovenskej
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
2) Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Ďalej plní plní základné povinnosti podľa ustanovenia § 7 písm. a) až písm. g) zákona
o obecnej polícii:
a) dodržiava zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadi
pokynmi náčelníka, prípadne primátora,
b) dbá na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustí, 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
zákonom,
c) zakročí podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykoná 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) zakročí, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak
urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné životy,
e) oznámi v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo
prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedzí vstupu nepovolaných osôb na miesto
činu,
f) poučí pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
g) oznámi bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú
výkon jeho činnosti.
Čl. 20
Príslušník MSP – člen skupiny operatívnej pomoci
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Príslušník MSP – člen skupiny operatívnej pomoci je podriadený veliteľovi operačného
strediska MSP.
Príslušník MSP – člen skupiny operatívnej pomoci svoju funkciu vykonáva v rovnošate
príslušníka MSP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MSP. Pri výkone svojej
služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami, internými predpismi,ako aj organizačným
poriadkom.
Príslušník MSP – člen skupiny operatívnej pomoci plní základné úlohy podľa ustanovenia
§ 3 ods. 1, 2 zákona o obecnej polícii:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej 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 pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá na ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva
a rozhodnutia primátora,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom
konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky 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 vozidiel,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia 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 zákonom Slovenskej
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
2) Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Ďalej plní plní základné povinnosti podľa ustanovenia § 7 písm. a) až písm. g) zákona
o obecnej polícii:
a) dodržiava zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadi
pokynmi náčelníka, prípadne primátora,
b) dbá na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustí, 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
zákonom,
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c) zakročí podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykoná 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) zakročí, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak
urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné životy,
e) oznámi v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo
prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedzí vstupu nepovolaných osôb na miesto
činu,
f) poučí pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
g) oznámi bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú
výkon jeho činnosti.

Časť tretia
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 21
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica účinný dňom
01.05.2009 schválený uznesením MSZ v Banskej Bystrici č. 409/2009 zo dňa 28.4.2009.
Čl. 22
Účinnosť
Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica určilo Mestské zastupiteľstvo
Mesta Banská Bystrica dňa 21. 06. 2011. Organizačný poriadok Mestskej polície Banská
Bystrica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 07. 2011.

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica
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Príloha č.1

Náčelník MSP - 1

Zástupca náčelníka
MSP pre právnu
oblasť a legislatívu - 1

Zástupca náčelníka
MSP pre výkon služby 1
Vedúci kancelárie pre
správne konanie a
administratívnu
činnosť MsP - 1
Referent pre správne
konanie a
administratívnu
činnosť MSP - 1

Referent pre
ekonomiku a
administratívnu
činnosť MSP - 2

Referent pre
techniku MSP - 1

Referent pre
prevenciu,
hovorca MSP -1

Referent pre
právnu oblasť
MSP - 1

Veliteľ obvodu
východ MSP - 1

Veliteľ
operačného
strediska MSP - 6

Veliteľ obvodu
západ MSP - 1

Upratovačka MSP
-1

Referent pre
prevenciu MSP 1

Referent pre
objasňovanie
priestupkov MSP 1

Príslušník MSP člen obvodu
východ - 30

Príslušník MSP člen skupiny
operatívnej pomoci
MSP - 12

Príslušník MSP člen obvodu
západ - 25

Príloha č. 2
Popisy pracovných činností príslušníkov MSP Banská Bystrica

Príloha č.3

Mestská polícia Banská Bystrica - východ
Cementárenská cesta, Na Hrbe, na Skalici, Šálkovská cesta, ulice F.Kráľa, Podjavorinskej, Ľupčianska, Hronská,
Mieru, Jiráskova, Poľovnícka, Senická cesta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Rudlovská cesta
Stavebná ulica, Jegorovova, Tr. SNP, 29. augusta, ČSA, Nám. Slobody, Cesta k Smrečine, Majerská cesta,
okolie hlavnej železničnej stanice, Smrečina, Majer
Okolie Kauflandu, Štefánikovo nábrežie, Mičinská cesta vrátane ubytovne KOTVA, Ulica 9.mája, Pod Rybou,
Pod Turičkou, Na Starej tehelni, Družstevná, Golianova, Viestova, Hviezdoslavova, Žltý piesok, Pod
Kalváriou, Pod Urpínom, Na Uhlisku, Timravy, Jesenského, B. Němcovej, Lesná, Bellušova, Hronské
predmestie, Uľanská cesta
Ulica prof. Sáru, F. Bystrého, Horné záhrady, Petelenova, Kollárova, Skuteckého, Kukučínova, Horná,
Nám. Š. Moyzesa, Kapitulská, Štefánikovo nábrežie, ul. prof. Sáru, Kollárova, Skuteckého, Rudlovská cesta,
Železničiarska, Nám. Slobody,
Nám. SNP, Štádlerovo nábrežie, F. Švantner, Kuzmányho, J. Cikkera, Národná, Dolná, Terézie Vansovej,
Martina Rázusa, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Krížna, Lazovná
Strieborné námestie, Katovná, Stoličková, Bakossova, A. Matušku, J. Bottu, Pod Jesenským vŕškom,
Komenského
Severná, Kostiviarska cesta, Topoľová, Na Karlove, Ľ. Ondrejova, Š. Jurovského, Dobšinského, Hečkova,
Slnečné stráne pod vysielačom SNP
Jakubská cesta, ulica Jelšová, cesta na Šachtičku, Uľanská cesta, Uľanka,
Ulica Mladých budovateľov, Ružová, Sásovská cesta, Pod cintorínom, Surovská, Na Dolinky, Stránska ulica,
Pod Skalkou, Na Skalici, Agátová, Garbanka, Na Tále, Na Zábave, Dubová ulica, Na plaváreň, Veterná,
Hlboká, M. Bela, Haškova
Rudlovská cesta, ulica Ďumbierska, kpt. Jaroša, M. Čulena, Pod Bánošom. Strmá, Odbojárov, Pod Hôrkou,
Dedinská, Chabenecká, Fatranská, Gerlachovská, Beskydská
ulice Tatranská, Strážovská, Starohorská Rudohorská, Sitnianska, Javornícka, Karpatská,
Krivánska,
Kráľovohoľská, Inovecká, Pieninská, Magurská
Ulica M. Kováča, Šoltésovej, Vajanského námestie, Nový svet, Ovocná, Hrušková, Jozefa Mistríka, Ulička, Pod
Skalkou

Mestská polícia Banská Bystrica - západ
Gorkého ulica, Ametystová, Astrová, Azalková, Bagarova, Banícka, Bernolákova, Bočná, Borievková,
Borovicová, Brezová, Bronzová, Bučinová, Buková, Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Cintorínska,
Čerešňová, Drienková, Družby, Gaštanová, Gorkého, Harmanecká cesta, Havranské, Hurbanova, Hutná,
Iliašská cesta, Internátna, J. Chalúpku, J. Kráľa, Jabloňová, Jarná, Jaseňová Javorová, Jazmínová,
Jedľová, Jesenná, Jilemnického, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Krátka, Kremnička, Kúpeľná, Kvetinová,
Kyjevské nám., Laskomerská, Letná, Limbová, Lipová, Lúčičky, Medený Hámor, M. Hattalu, M.M.
Hodžu, Malachitová, Malachovská cesta, Medená, Mládežnícka, Mlynská, Mosadzná, Moskovská,
Murgašova, Na Čiertolí, Na Graniari
Na Lúčkach, Na Troskách, Nad Plážou, Nám. Ľ. Svobodu, Nám. Ľ. Štúra, Na Motyčinách, Na Úbočí,
Nešporova, NĽŠ, Nová, Nové Kalište, Okružná, Opálová, Oremburská, Ortútska cesta, Pestovateľská,
Petra Karvaša, Plánková, Pod Dúbravou, Pod Stráňou, Pod Suchým vrchom, Podháj, Podlavická, Poľná,
Povstalecká cesta, Priehrada, Pršianska cesta, Radvanská, Rakytovská cesta, Rubínová, Ruttkaya –
Nedeckého, Sadová, Skubínska cesta, Sládkovičova, Slnečná, Smreková, Sokolovská, Spojová, Stredná,
Stromová, Stupy, Šalgotarjánska, Šípková, Školská, Švermova, Tajovského, T. Andrašovana, THK,
Tichá, Trnková, Tulská, Vajanského námestie, Višňová, Vŕbová, Wolkerova, Záhradná, Záhumnie,
Závoz, Zelená, Zimná, Zlatá, Zvolenská

