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Čl. I 

Organizácia mestskej polície 

 

1. Činnosť Mestskej polície Sereď (ďalej len „mestská polícia“) riadi a organizuje náčelník mest-

skej polície, ktorého do funkcie na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva Mestské za-

stupiteľstvo v Seredi.  

 

2. Plnenie úloh zabezpečuje mestská polícia v 24 hod. nepretržitej prevádzke v počte 18 príslušní-

kov mestskej polície,  1 preventista, 1 administratívny referent a 8 zamestnancov obsluhy ka-

merového systému. 

 

3. Mestskú políciu  tvoria: 

a) zamestnanci mesta Sereď, ktorí spĺňajú podmienky podľa zákona o výkone práce vo verej-

nom záujme a miestom výkonu ich práce je útvar Mestskej polície Sereď, 

b) príslušníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa  písm. a) a vykonávajú alebo sa pripravujú na 

odbornú prípravu príslušníka mestskej polície podľa nariadenia vlády SR č. 590/2003 o 

skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave prísluš-

níkov obecnej polície v znení neskorších predpisov a  v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) - za-

mestnanci bez odbornej spôsobilosti so zaradením “kadet”, 

c) príslušníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa písm. a) a sú príslušníci  mestskej polície podľa 

zákona o obecnej polícii. 

 

4. Organizačnú štruktúru  mestskej polície podľa funkčného zaradenia tvoria : 

a) náčelník, 

b) zástupca náčelníka pre výkon služby, 

c) veliteľ zmeny, 

d) veliteľ hliadky, 

e) policajt, 

f) preventista  -  oddelenie kriminálnej prevencie, 

g) kadet – príslušník vo výcviku bez odbornej spôsobilosti, 

h) operátor kamerového systému (chránená dielňa), 

i) referent pre evidenciu, štatistiku, personálnu a mzdovú agendu t.j. zamestnanec mesta, kto-

rý plní úlohy na mestskej polícii. 

 

5. Organizačná štruktúra ( schéma ) mestskej polície je nasledovná: : 
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Čl. II 

Rozsah technických prostriedkov mestskej polície 

 

Rozsah technických prostriedkov mestskej polície je určený nasledovne: 

- osobný automobil označený  erbom mesta Sereď a nápisom "Mestská polícia Sereď" vybavený   

svetelno - zvukovým výstražným zariadením, 

- fotoaparát, 

- mobilný telefón, 

- ďalekohľad, 

- ďalekohľad na nočné videnie, 

- hlukomer, 

- technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorových vozidla, 

- kamera, prenosný lokalizátor, 

- kamerový systém mesta, 

- bezpečnostná vesta, 

- služobný bicykel, označený erbom mesta Sereď a nápisom „Mestská polícia Sereď“, 

- prenosná, vozidlová a základňová rádiostanica, 

- halogénová baterka ( svietidlo), 
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- krátka guľová zbraň, 

- náhradné puzdrá a zásobníky so strelivom do pištole Glock, 

- obušok, tonfa alebo teleskopický obušok, 

- putá s púzdrom  na putá, 

- opasok, 

- prenosný lokalizátor, GPS 

- nôž. 

 

 
- podpísané - 

 

Ing. Martin Tomčányi 

       primátor mesta  

 

 

 

 

Organizáciu a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície Sereď schválilo MsZ v Seredi dňa 

12.11.2020 uznesením č. 235/2020. 


