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Návrh na uznesenie:

Mgr. Peter Sedláček
poverený vedením MsP

na osobitnej prílohe

Spracoval:
Mgr. Peter Sedláček
poverený vedením MsP

Stanovisko komisie sociálnych vecí a verejného poriadku zo dňa 09.01.2019: komisia odporučila
schváliť návrh štatútu

V Trenčíne, 14.1.2019

Dôvodová správa
V predloženom materiáli sa zmena v Štatúte mesta Trenčín týka len článku 23 – ustanovení
o Mestskej polícii Trenčín.
V článku 23 Štatútu mesta Trenčín sa mení v odseku 5 – organizačná štruktúra mestskej polície,
ktorá bude následne upravená aj v smernici primátora mesta Trenčín - Organizačný poriadok Mestskej
polície v Trenčíne.
Návrhom sa:
a) pozícia zástupcu náčelníka MsP pre výkon služby pomenuje len všeobecne – zástupca náčelníka
MsP. Rozsah náplne práce a úloh určí interný predpis, čím sa zefektívni práca MsP.
b) zruší pracovná pozícia zástupca náčelníka pre legislatívu a zástupcu náčelníka pre MTZ. Zrušením
uvedených pozícií prejdú kompetencie z troch zástupcov na jedného zástupcu náčelníka MsP, čím
sa zjednoduší systém riadenia jednotlivých zložiek MsP.
c) vytvára sa nová pozícia referent pre styk s verejnosťou a MTZ, ako náhrada za zrušenú funkciu
zástupcu náčelníka pre MTZ. Nakoľko pracovná náplň tejto pozície sa len okrajovo dotýka
priameho výkonu služby a riadenia chodu MsP, preto nie je potrebné na vykonávanie tejto pozície
používať označenia „zástupca“. Do budúcna bude v prípade potreby možné túto pozíciu obsadiť aj
civilným zamestnancom,
d) vytvára sa pracovná pozícia referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu.
e) vytvára sa pracovná pozícia vedúci oddelenia kontroly parkovania, pretože po zavedení
regulovaného parkovania na území Mesta Trenčín bolo ešte v roku 2017 vyčlenených desať
príslušníkov MsP na kontrolu dodržiavania VZN č.10/2016. Za predpokladu jeho následného
rozširovania do ďalších lokalít v meste, a tým aj zvýšenia počtu príslušníkov MsP na 15 je potrebné
vyčleniť zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať výkon oddelenia kontroly parkovania a ktorá
bude priamo podriadená zástupcovi MsP.
f) vytvára sa pracovná pozícia referent priestupkového oddelenia. Táto pozícia ako súčasť
organizačnej štruktúry MsP je vytvorená opätovne, pretože spustením regulovaného parkovania
došlo k niekoľkonásobnému nárastu zistených a následne objasňovaných priestupkov.
Ostatné ustanovenia štatútu zostávajú bez zmeny.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľu je
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto
uzneseniu

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín nasledovne:
1. V článku 23 sa ods.5 mení a dopĺňa tak, že po zmene znie nasledovne:
„5. MsP sa organizačne člení takto:
- náčelník MsP
- zástupca náčelníka MsP
- referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu
- vedúci oddelenia výkonu služby
- vedúci oddelenia kontroly parkovania
- referent pre styk s verejnosťou a MTZ
- referent pre agendu so súdmi a exekútormi, zároveň koordinátor preventívnych činností
- referent priestupkového oddelenia
- samostatný inšpektor hliadkovej služby
- operátor stálej služby a monitorovacieho kamerového systému“
- referent – sekretariát MsP (civilný zamestnanec)
- operátor monitorovacieho kamerového systému (civilný zamestnanec)
- technický a obslužný personál (civilný zamestnanec)
2. Táto novelizácia štatútu bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.2.2019
a nadobúda účinnosť dňom 14.2.2019.

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Príloha – Štatút mesta Trenčín – výňatok
Článok 23
Mestská polícia
1. Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta,
ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z
nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora je zriadená na
území mesta mestská polícia (ďalej len „MsP“).
2. MsP sa zriaďuje a ruší všeobecne záväzným nariadením.
3. MsP má názov „Mestská polícia v Trenčíne“.
4. MsP vedie náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
5. MsP sa organizačne člení takto:
-náčelník MsP
- zástupca náčelníka MsP pre výkon služby
- zástupca náčelníka MsP pre legislatívu
- zástupca náčelníka MsP pre MTZ
- referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu
- vedúci oddelenia výkonu služby
- vedúci oddelenia kontroly parkovania
- referent pre styk s verejnosťou a MTZ
- referent pre agendu so súdmi a exekútormi, zároveň koordinátor preventívnych činností
- referent priestupkového oddelenia
- samostatný inšpektor hliadkovej služby
- operátor stálej služby a monitorovacieho kamerového systému
- referent –sekretariát MsP (civilný zamestnanec)
- operátor monitorovacieho kamerového systému (civilný zamestnanec)
- technický a obslužný personál (civilný zamestnanec).

