MESTO

KEŽMAROK

Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok.
§1
Úvodné ustanovenie
Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok (ďalej len „ mestská polícia “) v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútorné organizačné
členenie mestskej polície, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé
pracovné pozície v organizačnej štruktúre, systém riadenia a organizáciu práce,
prijímanie príslušníkov mestskej polície, materiálno technické zabezpečenie
a hodnostné označenie príslušníkov mestskej polície.
§2
Rozsah platnosti
Tento organizačný poriadok je záväzný a platí pre príslušníkov mestskej polície (ďalej
len „ príslušník MsP “), pre administratívno – technických pracovníkov, ktorí sú
zaradení do organizačnej štruktúry mestskej polície a plnia povinnosti pri
zabezpečovaní úloh mestskej polície a pre zamestnancov, ktorí sa pripravujú na výkon
činnosti príslušníka mestskej polície, avšak ešte nespĺňajú podmienku odbornej
spôsobilosti.
§3
Postavenie mestskej polície a jej pôsobnosť
1)

2)

Mestská polícia je poriadkový útvar Mesta Kežmarok, ktorý v súlade so zákonom SNR
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, Štatútom Mesta Kežmarok a týmto organizačným
poriadkom pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia
v meste Kežmarok a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta,
z uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok a rozhodnutí primátora mesta
Kežmarok (ďalej len „primátor“).
Mestská polícia spolupracuje s Mestským úradom v Kežmarku (ďalej len „mestský

3)
4)

5)
6)

úrad“) v zmysle Organizačného poriadku mestského úradu. V organizačných
záležitostiach spolupracuje náčelník mestskej polície s prednostom mestského úradu.
Pokiaľ nie je osobitným predpisom určené inak, vzťahujú sa na príslušníkov mestskej
polície, ako na zamestnancov mesta vnútorné predpisy Mesta Kežmarok.
Na útvar mestskej polície sú organizačne a pracovno - právne zaradení aj zamestnanci,
ktorí nie sú príslušníkmi mestskej polície, a ktorí :
a) vykonávajú iné činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie chodu mestskej polície,
b) boli prijatí do pracovného pomeru na pozíciu príslušníka mestskej polície, avšak v
čase vzniku pracovného pomeru nespĺňajú odbornú spôsobilosť príslušníka
mestskej polície.
Nadriadeným poriadkového útvaru mestskej polície je primátor.
Územná a vecná pôsobnosť mestskej polície je vymedzená územím mesta Kežmarok1.

§4
Výkon služby mestskej polície
1)
2)
3)

4)
5)

1
2

Mestská polícia plní základné úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii2.
Ďalej plní úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení, uznesení
mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.
Mestská polícia na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonáva tieto činnosti :
a) operačnú službu operačného strediska,
b) obchôdzkovú službu,
c) hliadkovú službu,
d) ochranu istených objektov,
e) monitoring bezpečnostnej situácie v meste prostredníctvom mestského kamerového
systému (ďalej len „ MKS “),
f) preventívno – výchovné činnosti,
g) objasňovanie a riešenie priestupkov v blokovom konaní, prípadne ich oznamovanie,
alebo odstupovanie iným príslušným orgánom a vo vymedzenom rozsahu ich
prejednanie v správnom konaní,
h) zisťovanie a oznamovanie podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným
v trestnom konaní.
Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné
zákony.
Mestská polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy
spracúvané v súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie
priebehu jej činnosti alebo zákroku.

§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
§ 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,

§5
Špecifické úlohy
1)
2)

Mestská polícia zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v katastrálnom území mesta.
Mestská polícia zabezpečuje manipuláciu s nájdenými stratenými vecami
a zabezpečuje ich vrátenie vlastníkovi a v prípade nezistenia vlastníka, ich
odovzdávanie príslušnému štátnemu orgánu.
§6
Riadiace akty
Riadiacimi aktmi mestskej polície sú :
a) organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok,
b) pracovný poriadok zamestnancov Mesta Kežmarok,
c) vnútorné predpisy Mesta Kežmarok,
d) pokyny primátora,
e) interné smernice náčelníka mestskej polície,
f) pokyny náčelníka mestskej polície.

§7
Organizačná štruktúra mestskej polície
Organizačnú štruktúru mestskej polície tvorí :
a) náčelník mestskej polície,
b) zástupca náčelníka mestskej polície,
c) príslušníci mestskej polície,
d) administratívno – technickí pracovníci.

§8
Riadenie a zastupovanie
1)

Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Za týmto účelom najmä :
a) riadi a koordinuje činnosť mestskej polície v rozsahu zákona o obecnej polícii3. Za svoju

3

§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

činnosť zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.
b) podáva primátorovi správy o situácii na úseku verejného poriadku a o
výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných veciach ho informuje okamžite,
c) predkladá primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi
príslušníkov a administratívno – technických pracovníkov mestskej polície,
d) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície
a zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov,
e) zabezpečuje spoluprácu mestskej polície s jednotlivými oddeleniami mestského
úradu a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
f) zabezpečuje spoluprácu s riaditeľmi príslušných útvarov Policajného zboru,
útvarmi záchranného systému, orgánmi zdravotníckej správy, orgánmi ochrany
životného prostredia a inými orgánmi,
g) zabezpečuje odborný výcvik a školenia príslušníkov mestskej polície,
h) zodpovedá za vypracovanie návrhu rozpočtu mestskej polície a po jeho schválení
zodpovedá za jeho plnenie,
i) zodpovedá za dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností
súvisiacich s činnosťou mestskej polície,
j) plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora a uznesení mestského zastupiteľstva.
2)
Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka alebo náčelníkom
poverený príslušník mestskej polície.

§9
Príslušník mestskej polície
1) Príslušníkom Mestskej polície Kežmarok je zamestnanec Mesta Kežmarok, zaradený na
pracovnú pozíciu náčelník mestskej polície, zástupca náčelníka mestskej polície alebo
príslušník mestskej polície.
2) Príslušník mestskej polície pri plnení úloh má postavenie verejného činiteľa.
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 všeobecné záväzné právne predpisy “.
4) Pracovnoprávny vzťah vzniká uzatvorením pracovnej zmluvy medzi Mestom Kežmarok
zastúpeným primátorom Mesta a príslušným zamestnancom uvedeným v odseku 1.

§ 10
Predpoklady pre výkon funkcie príslušníka mestskej polície

1) Príslušníkom mestskej polície môže byť len osoba bezúhonná, staršia ako 21 rokov,
ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície.
2) Bezúhonnosť preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej polície a
príslušník mestskej polície v pracovnom pomere výpisom z registra trestov.
3) Vek preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej polície a príslušník
mestskej polície v pracovnom pomere predložením dokladu totožnosti.
4) Telesnú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej polície
a príslušník mestskej polície v pracovnom pomere :
a) lekárskym potvrdením, ktoré predkladá pri nástupe do pracovného pomeru a na
požiadanie zamestnávateľa (napríklad vykonávať prácu v noci) a ak vzniknú
pochybnosti o jeho telesnej spôsobilosti na výkon práce príslušníka mestskej polície,
pričom príslušníkom mestskej polície môže byť len osoba plne zdravotne spôsobilá.
b) vykonaním telesných previerok spravidla jedenkrát v roku, na základe pokynu
náčelníka mestskej polície.
5) Odbornú spôsobilosť získava a preukazuje príslušník mestskej polície podľa ustanovení
§ 25, 26 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a
počas trvania pracovného pomeru :
a) previerkou vedomostí, ktorú absolvuje príslušník mestskej polície pred komisiou,
ktorú určí náčelník mestskej polície formou testov,
b) previerkou ovládania krátkej guľovej strelnej zbrane a streľbou z tejto zbrane na
príslušnej strelnici pred komisiou, ktorú určí náčelník mestskej polície,
c) platným zbrojným preukazom so skupinou zbrojného preukazu potrebnou na výkon
práce príslušníka mestskej polície.
6) Psychickú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej
polície a príslušník mestskej polície v pracovnom pomere :
a) lekárskym potvrdením pred prijatím do pracovného pomeru,
b) lekárskym potvrdením na základe požiadavky zamestnávateľa, ak vzniknú
pochybnosti o psychickej spôsobilosti pracovníka na výkon práce príslušníka
mestskej polície.
7) Stratu ktorejkoľvek spôsobilosti uvedenej v predchádzajúcich odsekoch je príslušník
mestskej polície povinný neodkladne, najneskôr do 7 dní od straty spôsobilosti hlásiť
zamestnávateľovi. Nesplnenie tejto povinnosti bude považované za porušenie
základných povinností zamestnanca.
§ 11
Administratívno – technickí pracovníci
Sú zamestnanci, ktorí sú zaradení na mestskej polícií a nie sú príslušníkmi mestskej polície.
Na mestskej polícií zabezpečujú činností na úseku ekonomiky a vnútornej agendy mestskej
polície.
§ 12
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície

1) Základné povinnosti príslušníkov Mestskej polície Kežmarok sú upravené v § 7 zákona
o obecnej polícii.
2) Oprávnenia príslušníkov Mestskej polície Kežmarok sú upravené v §
8 a nasledujúcich, zákona o obecnej polícii.
§ 13
Organizácia práce v rámci mestskej polície
1) Riadiaca a administratívna činnosť :
a) Riadiaca činnosť je rozpracovaná v § 8.
b) Administratívna činnosť je najmä spracovávanie záznamov, hlásení, správ,
podkladov, štatistik, analýz a vyhodnotení. Výkon administratívnej činnosti
zabezpečuje náčelník mestskej polície, zástupca náčelníka, príslušníci mestskej
polície a administratívno - technickí pracovníci zaradení na mestskej polícii.
2) Výkonná činnosť - priamy výkon služby :
- druhy služieb :
- operačná služba, ktorá je vykonávaná na operačnom stredisku mestskej polície,
- obchôdzková a hliadková služba, ktorá je vykonávaná v katastri mesta
Kežmarok formou peších hliadok, motorizovaných hliadok a cyklohliadok
v zložení : - jednočlenná hliadka,
- dvojčlenná hliadka,
- viacčlenná hliadka,
- zmiešaná hliadka
3) Podrobnejšiu úpravu výkonnej činnosti môže rozpracovať náčelník mestskej polície
svojím pokynom.

§ 14
Obchôdzková služba
1) Obchôdzková služba je činnosť príslušníkov mestskej polície založená predovšetkým
na úzkom kontakte s verejnosťou, spolupráci so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej
samosprávy, mimovládnymi organizáciami, záujmovými združeniami, fyzickými
osobami a právnickými osobami s cieľom zabezpečenia prevencie kriminality,
ochrany verejného poriadku, predchádzania a zabraňovania trestnej a inej
protispoločenskej činnosti s využitím dobrej miestnej a osobnej znalosti.
2) Obchôdzková služba sa vykonáva v určenom sektore okrsku formou peších hliadok
v zložení : a) jednočlennej hliadky
b) dvojčlennej hliadky
§ 15
Hliadková služba

1) Hliadková služba je základnou organizačnou zložkou priameho výkonu služby
mestskej polície na teritóriu mesta Kežmarok.
2) Hliadková služba sa vykonáva formou peších, motorizovaných hliadok a cyklohliadok
v zložení : a) jednočlennej hliadky
b) dvojčlennej hliadky
c) viacčlennej hliadky
d) zmiešanej hliadky
3) Jednočlenná hliadka je velená do výkonu služby na základe rozhodnutia náčelníka resp.
zástupcu náčelníka podľa stavu a vývoja operatívnej a bezpečnostnej situácie. Ak je
hliadka dvojčlenná alebo viacčlenná, jeden z príslušníkov mestskej polície je
určený ako veliteľ hliadky a je zodpovedný za činnosť hliadky. Člen hliadky je
povinný rešpektovať pokyny veliteľa hliadky, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom.
4) Zmiešané hliadky sa vytvárajú v odôvodnených prípadoch na základe dohody náčelníka
mestskej polície a riaditeľov príslušných útvarov Policajného zboru, ak si to vyžiada
bezpečnostná situácia alebo potreba zabezpečenia špecifických úloh ( špeciálne
preventívno – bezpečnostné akcie, živelné pohromy, mimoriadne udalosti a pod.).
5) Veliteľ hliadky zodpovedá za riadne hospodárne využívanie zverených technických
prostriedkov, motorových vozidiel a za efektívne využívanie pracovného času a času
na odpočinok.
6) Veliteľ hliadky zodpovedá za nepretržité udržiavanie spojenia so stálou službou
prostredníctvom rádiostanice.

§ 16
Režimové pracoviská
1) Režimové pracoviská sú priestory mestskej polície, kde sú umiestnené počítačové,
monitorovacie, záznamové a iné technické prostriedky, ktoré mestská polícia využíva
pri plnení svojich úloh.
2) Vstup do týchto priestorov a využívanie systémov uvedených v odseku 1 podlieha
osobitnému režimu, ktorý je upravený príslušnými internými predpismi.
3) Režimové pracovisko tvorí :
a) pracovisko operačnej služby
b) pult centrálnej ochrany objektov ( ďalej len „ PCO “ )
c) pracovisko MKS

§ 17
Pracovisko operačnej služby
1) Operačná služba zabezpečuje nepretržitý 24 hodinový výkon a koordináciu

2)
3)

4)

5)

obchôdzkovej resp. hliadkovej služby a ostatnej činnosti príslušníkov mestskej polície
v súlade s inštruktážou a pokynmi náčelníka resp. zástupcu náčelníka.
Operačnú službu vykonávajú určení príslušníci mestskej polície podľa schváleného
plánu služieb nepretržite 24 hodín.
Príslušník mestskej polície vykonávajúci operačnú službu sa vo svojej činnosti riadi
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi Mesta Kežmarok,
smernicami primátora mesta a pokynmi náčelníka mestskej polície resp. zástupcu
náčelníka.
Pokyny operačnej služby v súvislosti s plnením úloh mestskej polície sú záväzné pre
príslušníkov mestskej polície vykonávajúcich obchôdzkovú resp. hliadkovú službu
a ostatnú činnosť príslušníkov mestskej polície.
Operačná služba zodpovedá za činnosť jednotlivých pracovísk uvedených v čl. 16, bod
3 a za využívanie a manipuláciu s :
a) počítačovými systémami vrátane príslušných databáz a evidencií,
b) technickými prostriedkami spojenia,
c) záznamovým zariadením telefonických hovorov a hovorov cez rádiostanice,
d) ostatnými technickými prostriedkami využívanými pri výkone služby.

§ 18
Pult centrálnej ochrany
1) Mestská polícia spolupôsobí s útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku Mesta
Kežmarok, majetku občanov, ako aj iného majetku i s využitím ústrední
zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov4.
2) Mestská polícia má vlastný pult centrálnej ochrany s vývodom signalizácie na
režimové pracovisko – operačná služba. Obsluhu PCO vykonáva pracovník operačnej
služby.
3) Služby prostredníctvom PCO sa poskytujú za odplatu na základe písomnej zmluvy.
4) Postup príslušníkov mestskej polície pri zásahu na chránenom objekte je upravený
osobitnou smernicou.

§ 19
Pracovisko monitorovacieho kamerového systému
1) Mestská polícia pri plnení svojich úloh využíva monitorovací kamerový systém, ktorý
napomáha zvyšovať pocit bezpečnosti obyvateľov mesta Kežmarok a jeho
návštevníkov, ako aj ochranu ich zdravia a majetku.
2) Monitorovací kamerový systém tvorí : a) monitorovacie kamery,
b) obslužné pracovisko MKS.
3) Monitorovacie kamery sú umiestňované na teritóriu mesta Kežmarok podľa stavu a
4

§ 3 ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,

vývoja bezpečnostnej situácie s prihliadnutím na trasy sietí napojenia.
4) Obslužné pracovisko a monitorovací kamerový systém je zriadený s nepretržitou 24
hodinovou prevádzkou. Obsluha MKS je zabezpečená prostredníctvom príslušníka
vykonávajúceho operačnú službu resp. administratívno – technických pracovníkov.
5) Príslušníci mestskej polície a ostatné oprávnené osoby sú povinní dodržiavať platné
predpisy o ochrane osobných údajov.

§ 20
Materiálno technické zabezpečenie
1) Mestská polícia pri zabezpečení svojich úloh využíva materiálno technické
zabezpečenie podľa osobitného zákona, rozhodnutí primátora a mestského
zastupiteľstva.
2) Mestská polícia pri plnení svojich úloh používa krátke guľové zbrane s príslušenstvom.
3) Príslušníci mestskej polície sú oprávnení používať krátke guľové zbrane s
príslušenstvom len pri plnení pracovných povinností v pracovnom čase.
4) Činnosť na úseku ukladania, prideľovania a nosenia strelných zbraní, streliva a
príslušenstva je upravená osobitným zákonom5.
5) Materiálno technické zabezpečenie tvorí :
a) rovnošata príslušníka mestskej polície a iné výstrojné súčiastky6 a náležitosti,
b) dopravné a technické prostriedky.

§ 21
Rovnošata príslušníkov mestskej polície
1) Príslušníci mestskej polície pri plnení úloh používajú rovnošatu a iné výstrojné súčiastky.
2) Rovnošatu mestskej polície je možné používať iba pri plnení úloh mestskej polície. So
súhlasom primátora je možné rovnošatu použiť aj pri slávnostných príležitostiach.
3) Rovnošata príslušníka mestskej polície je označená symbolmi a nápismi, ktoré
vyjadrujú príslušnosť k Mestu Kežmarok. Na ľavom rukáve trička, košele, saka, bundy
alebo plášťa je umiestnený kruhový rukávový odznak, nad ním rukávová nášivka.
4) Na ľavej strane trička, košele, saka, bundy alebo plášťa nad horným okrajom vrecka je
umiestnený identifikačný odznak s identifikačným číslom príslušníka mestskej polície
– nášivka.
5) Druh rovnošaty, rozsah vystrojenia, spôsob nosenia rovnošaty a iných súčastí výstroja
ako aj podrobnosti o rovnošate sú určené v osobitnom zákone 7 a vo všeobecne
záväznom nariadení Mesta Kežmarok.
6) Druh, množstvo a doba životnosti jednotlivých výstrojných súčiastok je určená na
základe smernice náčelníka mestskej polície.
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7) Za obstaranie rovnošatových náležitostí a iných výstrojných súčiastok zodpovedá
náčelník mestskej polície. Tieto môžu byť obstarané len do výšky schváleného rozpočtu
mestskej polície.

§ 22
Preukaz príslušníka mestskej polície
1) Preukaz príslušníka mestskej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko,
identifikačné číslo, názov mestská polícia, názov mesta, podpis primátora a
holografickú ochrannú známku.
2) Preukaz príslušníka mestskej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených
zborov a ozbrojených síl. Môže sa používať len pri plnení úloh mestskej polície.
3) Evidencia vydaných preukazov príslušníkov mestskej polície je vedená na mestskej
polícii.
4) Po ukončení pracovného pomeru je príslušník mestskej polície povinný odovzdať
preukaz náčelníkovi mestskej polície.

§ 23
Dopravné a technické prostriedky
1) Príslušníci mestskej polície pri plnení úloh používajú dopravné a technické prostriedky
schválené mestským zastupiteľstvom.
2) Dopravnými prostriedkami sú motorové vozidlá a bicykle. Označenie motorových
vozidiel používaných na plnenie úloh mestskej polície musí byť v súlade s osobitným
predpisom8.
3) Motorové vozidlá mestskej polície môžu byť vybavené výstražným zvukovým a
svetelným zariadením modrej farby.
4) Dopravné a technické prostriedky je možné používať len na plnenie služobných
úloh.
5) Zoznam technických prostriedkov používaných príslušníkmi mestskej polície určuje
mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
§ 24
Hodnostné označenie príslušníkov Mestskej polície Kežmarok, čestné odznaky a medaily
1) Mestská polícia Kežmarok používa tieto hodnostné označenia za týchto podmienok :
-

8

pre pozíciu príslušník Mestskej polície Kežmarok

§ 22a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov

a) strážmajster - od začatia bezpečnostnej praxe do ukončenia 3. roka bezpečnostnej praxe,
b) nadstrážmajster – od začiatku 4. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 7. roka
bezpečnostnej praxe,
c) podpráporčík – od začiatku 8. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 10. roka bezpečnostnej
praxe,
d) práporčík - od začiatku 11. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 13. roka bezpečnostnej
praxe,
e) nadpráporčík - od začiatku 14. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 16. roka
bezpečnostnej praxe,
f) podporučík - od začiatku 17. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 19. roka bezpečnostnej
praxe,
g) poručík - od začiatku 20. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 22. roka bezpečnostnej
praxe,
h) nadporučík - od začiatku 23. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 25. roka bezpečnostnej
praxe,
i) kapitán – od začiatku 26 roka bezpečnostnej praxe do ukončenia bezpečnostnej praxe
alebo do mimoriadneho povýšenia,
oznámenie o povýšení vyhlási príslušníkovi mestskej polície primátor mesta alebo so
súhlasom primátora mesta náčelník mestskej polície,

-

pre pozíciu zástupca náčelníka Mestskej polície Kežmarok

a) poručík - od začiatku bezpečnostnej praxe do ukončenia 4. roka bezpečnostnej praxe,
b) nadporučík - od začiatku 5. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 10. roka bezpečnostnej
praxe,
c) kapitán - od začiatku 11. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 14. roka bezpečnostnej
praxe,
d) major - od začiatku 15. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 19. roka bezpečnostnej
praxe,
e) podplukovník - od začiatku 20. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia bezpečnostnej praxe
alebo do mimoriadneho povýšenia,
oznámenie o povýšení vyhlási zástupcovi náčelníka mestskej polície primátor mesta alebo
so súhlasom primátora mesta náčelník mestskej polície,

a)

pre pozíciu náčelník Mestskej polície Kežmarok

nadporučík - od začiatku bezpečnostnej praxe do ukončenia 4. roka bezpečnostnej praxe,

b) kapitán - od začiatku 5. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 10. roka bezpečnostnej
praxe,
c) major - od začiatku 11. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 14. roka bezpečnostnej
praxe,
d) podplukovník - od začiatku 15. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 19. roka
bezpečnostnej praxe,
e) plukovník - od začiatku 20. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia bezpečnostnej praxe,
oznámenie o povýšení vyhlási náčelníkovi mestskej polície primátor mesta.

2) Mestská polícia Kežmarok používa hodnostné označenia na výložkách rovnošaty alebo
označenie na výstrojných súčiastkach na pravej časti hrude v takomto vyobrazení :
a) strážmajster - dve päťramenné hviezdy striebornej farby o priemere cca 10 mm, bez
lemovania, na každej výložke,
b) nadstrážmajster – tri päťramenné hviezdy striebornej farby o priemere cca 10 mm, bez
lemovania, na každej výložke,
c) podpráporčík – jedna päťramenná hviezda striebornej farby o priemere cca 10 mm, s
lemovaním striebornej farby o šírke cca 5 mm, na každej výložke,
d) práporčík - dve päťramenné hviezdy striebornej farby o priemere cca 10 mm, s lemovaním
striebornej farby o šírke cca 5 mm, na každej výložke,
e) nadpráporčík - tri päťramenné hviezdy striebornej farby o priemere cca 10 mm,
s lemovaním striebornej farby o šírke cca 5 mm, na každej výložke,
f) podporučík - jedna päťramenná hviezda zlatej farby o priemere cca 20 mm, na každej
výložke, bez lemovania,
g) poručík – dve päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20 mm, na každej výložke,
bez lemovania,
h) nadporučík – tri päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20 mm, na každej výložke,
bez lemovania,
i) kapitán – štyri päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20 mm, na každej výložke,
bez lemovania,
j) major – jedna päťramenná hviezda zlatej farby o priemere cca 20 mm, na každej výložke,
s lemovaním zlatej farby o šírke cca 10 mm,
k) podplukovník – dve päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20 mm, na každej
výložke, s lemovaním zlatej farby o šírke cca 10 mm,
l) plukovník - tri päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20 mm, na každej výložke,
s lemovaním zlatej farby o šírke cca 10 mm.
3) Príslušníka Mestskej polície Kežmarok môže mimoriadne povýšiť primátor mesta
Kežmarok v týchto prípadoch :
a) za príkladné plnenie úloh mestskej polície najmä počas mimoriadnych udalostí,
živelných pohrôm, pri záchrane ľudského života, pri mimoriadnom nasadení
s ohrozením života príslušníka mestskej polície,

b) pri významnom životnom jubileu,
c) in memoriam,
oznámenie o mimoriadnom povýšení vyhlási zástupcovi náčelníka alebo príslušníkovi
mestskej polície primátor mesta, alebo so súhlasom primátora mesta náčelník mestskej polície.
4) Príslušníkovi Mestskej polície Kežmarok alebo inej osobe môže byť udelený Čestný
odznak Mestskej polície Kežmarok nasledovne :
a) za príkladné plnenie úloh mestskej polície najmä počas mimoriadnych udalostí,
živelných pohrôm, pri záchrane ľudského života, pri mimoriadnom nasadení
s ohrozením života príslušníka mestskej polície,
b) pri významnom životnom jubileu príslušníka mestskej polície,
c) pri významnej spoločensko - kultúrnej udalosti a významnom výročí,
d) in memoriam,
e/ čestný odznak Mestskej polície Kežmarok môže byť udelený aj inej osobe, ako je
príslušník mestskej polície Kežmarok, za príkladnú spoluprácu, významný prínos pre
činnosť Mestskej polície Kežmarok a za rozvoj Mestskej polície Kežmarok,
oznámenie o udelení čestného odznaku vyhlási primátor mesta alebo so súhlasom primátora
mesta náčelník mestskej polície,
5) Príslušníkovi Mestskej polície Kežmarok alebo bývalému príslušníkovi Mestskej
polície Kežmarok môže byť udelená medaila Mestskej polície Kežmarok nasledovne :
a) za 10 rokov bezpečnostnej služby, medaila bronzovej farby,
b) za 20 rokov bezpečnostnej služby, medaila striebornej farby,
c) za 30 rokov bezpečnostnej služby alebo in memoriam medaila zlatej farby,
oznámenie o udelení medaile vyhlási primátor mesta alebo so súhlasom primátora mesta
náčelník mestskej polície.
6) Grafické zobrazenie a vyhotovenie hodnostných označení, čestných
medailí zabezpečí náčelník mestskej polície.

odznakov,

§ 25

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry Mestskej polície Kežmarok
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§ 26
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Organizačný poriadok Mestskej polície v Kežmarku schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 134/2016 zo dňa 22. júna 2016.

§ 27
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku č. 160/2020 dňa 15. 10. 2020.
2) Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok nadobúda účinnosť dňom 01. 11.
2020.

V Kežmarku dňa 30. 09. 2020

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

