
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá
č.  19 / 2012 

Štatút Mestskej polície Stará Turá

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 13. 9. 2012, uznesením 
č.31- XX/2012   schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie 
vydané v súlade s § 6 ods.1 a § 4 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov  a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

§ 1
Účel štatútu

1/ Štatút Mestskej polície mesta Stará Turá ( ďalej len štatút ) je základným organizačným 
predpisom pre tento útvar a je záväzný pre všetkých jej zamestnancov.

2/ Účelom štatútu je bližšie špecifikovať činnosť útvaru Mestskej polície mesta Stará Turá     
(ďalej len MsP ), ktorá bola zriadená 15. 6. 1991 uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 
5/VI zo dňa 6. júna 1991, zosúladiť právny rámec jej fungovania s existujúcim právnym 
stavom, určiť jej postavenie, organizačnú štruktúru, vymedziť jej úlohy, určiť oprávnenia 
a povinnosti príslušníkov, rámcovo vymedziť pracovne – právne vzťahy, materiálovo –
technické zabezpečenie, zásady riadenia a definovať preukazovanie príslušnosti k nej.

§ 2
Postavenie mestskej polície

1/ Mestská polícia je poriadkový útvar mesta Stará Turá pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných 
vecí verejného poriadku, ochrany životného  prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich  
zo všeobecne záväzných nariadení mesta ( ďalej len VZN), z uznesení mestského 
zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

2/ Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) zriaďuje a zrušuje MsP, určuje objem mzdových 
prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť s prihliadnutím na 
rozsah jej úloh.

3/ MsP a jej zamestnanci sa pri svojej činnosti riadia ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, 
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami 
mesta.

§ 3
Zamestnanci MsP

1/      Mestskú políciu mesta Stará Turá tvoria zamestnanci mesta Stará Turá,

   a)  v policajnej profesii ( ďalej uvádzaní ako „príslušníci MsP „ ),
b) ktorí sa pripravujú na policajnú profesiu, avšak ešte nespĺňajú podmienku odbornej
     spôsobilosti pre príslušníka MsP v zmysle Zákona o obecnej polícii č.564/1991 ( ďalej len 
     zákon ) a nadväzujúcich právnych noriem.



2/     Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
3/     Príslušníkom sa môže stať len bezúhonná a spoľahlivá osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá má
       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá
       na plnenie úloh obecnej polície. 

4/    Za bezúhonného sa na účely tohto štatútu nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
       úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
       Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

5/    Odborná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o ukončení úplného stredného vzdelania 
       a potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy a vykonaní skúšky pred odbornou komisiou
       podľa zákona  a nadväzujúcich právnych noriem. Odbornú prípravu príslušníka MsP počas
       trvania pracovného pomeru zabezpečuje mesto Stará Turá. 

§ 4
Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru príslušníkov MsP Stará Turá

1/ Počet príslušníkov MsP stanovuje MsZ:
a) príslušníci MsP sú prijatí na základe výberového konania,
b) výberové konanie uskutočňuje výberová komisia menovaná primátorom mesta na návrh 

náčelníka MsP,

2/ Prijímacie konanie pre prijatie uchádzača za príslušníka MsP mesta Stará Turá vzniká na 
základe nám doručenej vlastnoručne podpísanej žiadosti. Uchádzač o prácu v MsP k žiadosti 
priloží osobný dotazník,  overené kópie dokladov a životopis.

3/ Na základe bodu 1 je uchádzač podrobený výberovému konaniu, pozostávajúceho z osobného 
pohovoru a z testu fyzickej zdatnosti. Výberová komisia predkladá primátorovi mesta návrh 
na prijatie uchádzačov za príslušníka MsP, na základe dosiahnutých výsledkov, ktoré sú 
rozhodujúcim kritériom pre prijatie. Samotný výber na základe výsledkov schvaľuje na návrh 
komisie primátor mesta, ktorého rozhodnutie o prijatí resp. o neprijatí uchádzača do 
pracovného pomeru je konečné.

4/ S uchádzačom, ktorý splní požadované nároky, uzatvorí primátor mesta pracovnú zmluvu na 
dobu určitú – 12 mesiacov.

5/ Pred uplynutím 12 mesiacov predloží náčelník MsP primátorovi mesta na základe pracovných 
výsledkov a výsledkov skúšky z odbornej spôsobilosti príslušníka, návrh na zmenu 
pracovného pomeru na dobu neurčitú, alebo na ukončenie pracovného pomeru. V prípade 
ukončenia pracovného pomeru, je príslušník povinný uhradiť náklady spojené s jeho 
výcvikom, školením a dosiahnutím odbornej spôsobilosti.

6/ Zotrvanie príslušníka MsP v pracovnom pomere počas trestného stíhania, posudzuje 
individuálne primátor mesta na návrh náčelníka MsP v zmysle ustanovení ZP. 

7/ O preradení príslušníka MsP na inú funkciu v rámci pracovnej zmluvy, alebo o skončení 
pracovného pomeru rozhoduje primátor mesta na základe návrhu náčelníka MsP.

8/ Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru príslušníkov MsP rieši primátor mesta Stará 
Turá na základe návrhu náčelníka MsP v zmysle ZP.



§ 5
Organizačná štruktúra

        Predstavuje optimálny počet príslušníkov MsP vzhľadom na rozsah činnosti a počet
        obyvateľov mesta. Naplnenie tejto organizačnej štruktúry bude realizované postupne podľa
        finančných možností mesta a schválených výdavkov na MsP MsZ.

§ 6
Riadenie a zastupovanie

1/     Činnosť MsP riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva MsZ.
        Náčelník MsP zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Metodicky spolupracuje so
        zástupcom primátora mesta.

2/     Náčelník riadi činnosť  MsP a za týmto účelom najmä:
a) organizuje prácu príslušníkov MsP,
b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku vecí verejného poriadku a o výsledkoch 

činnosti MsP; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
c) spolupracuje s riaditeľom miestne príslušného útvaru policajného zboru,
d) zabezpečuje spoluprácu s odbornými úsekmi Mestského úradu, spolupracuje s orgánmi štátnej 

a verejnej správy a inými orgánmi,
e) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za hospodárne 

využívanie zverených prostriedkov,
f) je zodpovedný za vypracovanie rozpočtu MsP, predkladá ho na prerokovanie a schválenie 

MsZ a zodpovedá za jeho čerpanie,
g) zabezpečuje odborný výcvik a školenia príslušníkov MsP,
h) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP,
i) plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora.

3/     Náčelníka MsP v čase jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca pre výkon služby.

§ 7
Základné úlohy MsP, povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP

1/ MsP Stará Turá sa vo svojej činnosti riadi zákonom , štatútom a vykonáva i ďalšie úlohy 
vyplývajúce z VZN, z uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora mesta.

2/      Príslušníci MsP sú povinní dbať, aby pri plnení úloh, v súvislosti s výkonom  ich oprávnení
         nevznikla nikomu bezdôvodná ujma a prípadný zásah do práv a slobôd osoby neprekročil 
         mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom.

3/      Príslušníci MsP sú oprávnení prejednávať priestupky v blokovom konaní a zároveň
         objasňovať priestupky  § 58 – 60 zákona o priestupkoch  č. 372/1990 Zb. v znení neskorších 
         predpisov a tiež priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1
         uvedeného zákona.



4/      Ďalšie úlohy príslušníka MsP :        
a) zakročí podľa svojich možností a schopností a v medziach zákona a iných všeobecne
      záväzných právnych predpisov, prípadne vykoná iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné 
      podozrenie, že bol páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným 
      spôsobom rušený verejný poriadok,
b) zakročí, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak
      by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, alebo iné osoby,
c) 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,
d) poučí pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach.

5/      Príslušníci MsP sú okrem povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona a tohto štatútu
         povinní dodržiavať základné povinnosti príslušníkov v zmysle Zákonníka práce:

a) pracovať svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, plniť pokyny
      nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a dodržiavať zásady spolupráce s
      ostatnými príslušníkmi,
b) plne využívať pracovný čas a zverené prostriedky na vykonávanie určených prác, 

kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy
c) dodržiavať zákony, právne a iné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú,
      pokiaľ boli s nimi riadne oboznámení,
d) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami,  nekonať v rozpore s oprávnenými
      záujmami zamestnávateľa, 
e) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo ohroziť 

dôveru v nestrannosť rozhodovania,
f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania 

a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám,
g) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu verejného záujmu s osobnými záujmami, 

najmä nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania vo 
vlastný prospech, alebo v prospech niekoho iného.

§ 8
Pracovnoprávne vzťahy

1/     Štatutárnym zástupcom mesta Stará Turá v oblasti pracovnoprávnych vzťahov je primátor
        mesta Stará Turá.

2/     Práva a povinnosti príslušníkov MsP v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú upravené
        zákonníkom práce ( ďalej len ZP ), inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
        zákonom a štatútom, 

3/     Pre zabezpečenie plnenia úloh MsP vydáva primátor mesta Stará Turá, náčelník MsP, prípadne
        jeho zástupca ďalšie interné právne normy ( smernice, nariadenia a príkazy ), ktoré je každý
        príslušník MsP povinný dodržiavať. 
        

§ 9
Pôsobnosť mestskej polície

1/ Pôsobnosť MsP je daná katastrálnym územím mesta Stará Turá.

2/      Mimo tohto územia je pôsobnosť daná:



   a)     rozhodnutím primátora mesta a dohodou s príslušnou obcou alebo mestom,
   b)     v prípade spolupráce a dokončenia akcie započatej na území mesta.

3/      Na území mesta môžu pôsobiť aj príslušníci iných mestských polícií, alebo obecných polícií
         so súhlasom primátora mesta, pod velením náčelníka MsP Stará Turá, alebo ním povereného
         policajta v súlade so ZP.

§ 10
Technické prostriedky, materiálne vybavenie, výstroj a výzbroj

1/      Rozsah technických prostriedkov a materiálne vybavenie MsP určuje MsZ mesta Stará Turá 
         schválením rozpočtu MsP na príslušný kalendárny rok s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

2/      Za účelom ochrany života a zdravia, majetku mesta a jej občanov, ako aj iného majetku
         v meste pred poškodením, zničením, odcudzením, stratou, alebo zneužitím je MsP oprávnená
         v rámci príslušných právnych predpisov využívať zabezpečovacie a technické systémy určené 
         na ochranu majetku a osôb ( napr. kamerový monitorovací systém, fotoaparát ).

3/      MsP je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové a iné
         záznamy z miest verejne prístupných, prípadne tiež zvukové, obrazové, alebo iné záznamy 
         o priebehu zákroku, alebo úkonu. 

4/      Ak sú k vyhotovovaniu záznamov podľa odseku 2 zriadené automatické systémy, je MsP 
         povinná informácie o zriadení týchto systémov vhodným spôsobom uverejniť. 
        
5/      Výstroj a výzbroj príslušníka MsP:

a) súčasťou výstroja a výzbroje príslušníkov MsP počas hliadkovej činnosti môže byť podľa
potreby, okrem policajnej rovnošaty aj:

- mobilný telefón,
- služobná zbraň v púzdre,
- baterka (v nočných hodinách),
- slzotvorný prostriedok v púzdre,
- obušok (tonfa) v púzdre,
- putá v púzdre,
- záznamník, pero,
- pokutové bloky, poštové poukážky a oznámenie o priestupkoch v púzdre, 
- gumenné rukavice a resuscitačné rúško v púzdre,
- fotoaparát,
- zastavovací terč, alebo kužel,
- technický prostriedok zabraňujúci odjazdu motorového vozidla „papuča“ 

(v služobnom vozidle ),
   b)  z dôvodu zlepšenia a zefektívnenia výkonu hliadkovej činnosti môžu byť MsP a jej

              príslušníkom pridelené aj ďalšie technické prostriedky, materiálne vybavenie, súčasti 
        výstroja a výzbroje ( v prílohe ),
   c)  údržbu, drobné opravy a čistenie súčastí výstroja vykonáva každý príslušník MsP,
   d)  poškodenie výstroja a výzbroje z nedbanlivosti je riešené opravou, alebo náhradou na
        náklady príslušníka MsP,
   e)  technické prostriedky, materiálne vybavenie, výstroj a výzbroj príslušníka MsP sú
        majetkom mesta,

f) zmenu ustrojenosti a používania letnej, prechodnej a zimnej rovnošaty, stanovuje
      rozhodnutím náčelník MsP,
g)   doba opotrebovania jednotlivých súčastí výstroja a výzbroje je špecifikovaná v prílohe.



§ 11
Zbraň a donucovacie prostriedky

1/     Príslušníci MsP nosia na základe rozhodnutia MsZ pri výkone pracovnej činnosti  krátku
        guľovú zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov mesto (zák. č. 246/1993 Zb.
        o zbraniach a strelive v znení neskorších zmien).

2/      Povinnosti súvisiace so skladovaním, vydávaním, nakladaním a manipuláciou so zbraňami
         a strelivom stanovuje uvedený zákon. 

3/      Podmienky použitia zbrane, druhy donucovacích prostriedkov, podmienky ich použitia
         a povinnosti príslušníkov MsP s tým súvisiace vymedzuje zákon.

4/      Zbraň sa má nosiť v takom puzdre, ako nariaďuje náčelník MsP. 
         

                                                                          § 12
Preukazovanie príslušnosti k MsP a označenie motorových vozidiel

1/     Príslušník MsP preukazuje svoju príslušnosť k MsP rovnošatou s viditeľne umiestneným
         identifikačným číslom, ktoré je súčasťou odznaku príslušníka MsP, preukazom príslušníka
         MsP, ako aj ústnym vyhlásením „ mestská polícia „.

2/     Pri plnení niektorých úloh MsP môže príslušník MsP na základe príkazu náčelníka MsP,
         prípadne jeho zástupcu používať civilný odev. V takomto prípade príslušnosť k MsP
         preukazuje preukazom príslušníka MsP, odznakom príslušníka MsP s identifikačným číslom
         a ústnym vyhlásením „ mestská polícia „. 

3/     Len ústnym vyhlásením preukazuje príslušník  MsP svoju príslušnosť k MsP iba vo
         výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku  neumožňujú túto príslušnosť preukázať
         rovnošatou, alebo preukazom príslušníka MsP. 

4/      Príslušník MsP je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k MsP. Nemusí tak 
         urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú. 

§ 13
Rovnošata príslušníka MsP

1/      Rovnošata príslušníkov MsP je jednotná na celom území Slovenskej republiky. Jej súčasti,
         farebné vyhotovenie a identifikačné znaky sú určené zákonom a nadväzujúcimi právnymi
         normami.

2/      Príslušník MsP nosí rovnošatu iba pri plnení úloh MsP podľa zákona, alebo na základe
         rozhodnutia primátora mesta Stará Turá.

§ 14
Identifikačný odznak príslušníka MsP

1/       Identifikačný odznak príslušníka MsP je vyhotovený z kovu a je oválneho tvaru. Priemer
          oválu, veľkosť písmen a číslic upresňuje zákon. V strede oválu je umiestnený erb mesta
          Stará Turá, nad ním je nápis „ Mestská polícia „ pod ním je polkruhový nápis „ Stará Turá „
          a na spodnej časti je identifikačné číslo príslušníka MsP.



     
§ 15

Preukaz príslušníka MsP

1/      Preukaz príslušníka MsP je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 10 x 7 cm. Predná strana 
          preukazu obsahuje v hornej časti nápis „ MESTSKÁ POLÍCIA“ pod ním je nápis ( služobný
          preukaz ), fotografia príslušníka MsP, erb Mesta Stará Turá, identifikačné číslo príslušníka
          MsP a podpis primátora mesta Stará Turá. Zadná časť preukazu obsahuje meno a priezvisko,
          dátum narodenia a rodné číslo a podpis príslušníka MsP. 

§ 16
Označenie motorových vozidiel

1/       Na plnenie úloh MsP podľa zákona a tohto štatútu možno používať motorové vozidlo iba
           v bielom farebnom vyhotovení  s nápismi a erbom mesta Stará Turá. Veľkosť, farbu,
          umiestnenie nápisov a erbu určuje Zákon.

§ 17

  1/      Iným fyzickým, alebo právnickým osobám je používanie výstrojných súčastí MsP, preukazu
           príslušníka MsP, odznaku príslušníka MsP a označení vozidiel MsP zakázané.

  2/      Takisto je zakázané iným fyzickým a právnickým osobám používať výstrojné súčasti,
           preukazy, odznaky a označenie motorových vozidiel, obsahujúce identifikačné znaky, ktoré
           by mohli svojou podobnosťou spôsobiť zámenu s identifikačnými znakmi MsP.

  3/      Stratu, odcudzenie, zničenie, alebo poškodenie výstrojných súčastí MsP, preukazu
           príslušníka MsP, odznaku príslušníka MsP príslušník MsP bezodkladne ohlási náčelníkovi 
           MsP.

§ 18
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1/ Prijatím a schválením nového znenia Štatútu mestskej polície sa ruší doterajšie znenie Štatútu 
mestskej polície Stará Turá č. 3/2009, schváleného mestským zastupiteľstvom  dňa 23.4.2009.

2/ Štatút Mestskej polície Stará Turá bol prerokovaný a schválený MsZ č.31 - XX/2012   dňa 
13.9.2012, nadobúda účinnosť dňom  29. 9. 2012.

3/ Súčasťou tohto štatútu je príloha, ktorá obsahuje tabuľku technických prostriedkov, 
materiálneho vybavenia, súčastí výstroja a výzbroja príslušníkov MsP a ich životnosť.

4/ Zmeny a doplnky v Štatúte mestskej polície Stará Turá je možné vykonať len po 
predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva Stará Turá.

  



Príloha k štatútu MsP Stará Turá.

Tabuľka súčastí výstroja a výzbroje príslušníka MsP s dobou opotrebovanosti

Názov položky Počet kusov – párov Životnosť – mesiace
Bunda prechodná 1 36
Bunda zimná 1 36
Košeľa krátky rukáv 3        12 ( 6 )
Košeľa dlhý rukáv 3         12 ( 6 )
Polokošeľa praktik ( modrá ) 2 24
Nohavice letné 2         12  ( 6 )
Nohavice zimné 1         18  ( 6 )
Nohavice praktik 1 24
Sveter 1 24
Topánky letné 1          24 ( 12 )
Topánky zimné 1 24
Topánky pracovné ( kanady ) 1           72 ( 48 )
Pracovný odev ( maskáče ) 1 72
Čiapka ( brigadírka ) letná 1 36
Čiapka ( brigadírka ) prechodná 1 36
Čiapka ( pletená ) zimná 1 36
Rukavice 1 24
Šál 1 36
Viazanka 2 36
Tričko krátky rukáv ( biele ) 3        12 ( 6 )
Tričko dlhý rukáv ( biele ) 3        12 ( 6 )
Termo tričko krátky rukáv 2 12
Termo tričko dlhý rukáv 2 12
Termo spodky 2 12
Taktická vesta 1 -
Opasok 1 60
Púzdro na zbraň 1 60
Púzdro na obušok 1 60
Púzdro na putá 1 60
Púzdro na písacie potreby 1 60
Púzdro na zdravotné pomôcky 1 60
Púzdro na zbraň podpažné 1 60
Púzdro na slzotvorný spray 1 60
Obušok 1 -
Tonfa 1 -
Putá 1 -
Slzotvorný spray 1 60
Krátka guľová zbraň 1 -
Plášť do dažďa 1 72
Reflexná vesta 1 72
Gumáky 1 72
Športová obuv 1 24
Polokošeľa športová ( biela ) 2 24
Športové oblečenie ( šustiaky ) 1 72
Odznak MsP s os. číslom 2 -
Odznak MsP na brigadírku 1 -
Služobný preukaz v púzdre 1 -
Slnečné okuliare 1 36
Spona na viazanku 1 36
Cyklistická prilba 2 ( pre všetkých ) 60
V zátvorke je uvedená predchádzajúca životnosť, ktorá bola na základe skúseností zmenená a 
predĺžená.


