
Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline




        






     


ŠTATÚT, ORGANIZAČNÝ PORIADOK, PLATOVÝ PORIADOK, 
MESTSKEJ POLÍCIE V ŽILINE












Materiál obsahuje: 

	Návrh na uznesenie

Dôvodová správa
Materiál – Štatút, Organizačný poriadok, Platový poriadok, Mestskej polície v Žiline

Vypracoval a predkladá: 



Mgr. Stanislav Kľučka, 
náčelník Mestskej polície Žilina






Žilina 17. 08. 2007 




NÁVRH NA UZNESENIE
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dôvodová správa  


     Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar Mesta Žilina, ktorého organizáciu, objem mzdových prostriedkov a  rozsah technických prostriedkov určuje mestské zastupiteľstvo.  
     Na základe požiadaviek vedenia Mesta Žilina a mestského zastupiteľstva zefektívniť činnosť Mestskej polície v Žiline boli prehodnotené činnosti jednotlivých oddelení ako aj dokumenty, ktorými sa riadi a usmerňuje činnosť mestskej polície. Po zhodnotení súčasného stavu je navrhovaným riešením na zlepšenie situácie zmena organizácie a riadenia Mestskej polícii v Žiline upravená v základných dokumentoch Štatút, Organizačný poriadok a Platový poriadok Mestskej polície v Žiline schválených mestským zastupiteľstvom 26.6.2006. Nakoľko navrhované zmeny organizácie a riadenia podstatne pozmeňujú obsah jednotlivých dokumentov, ktoré navzájom súvisia, je potrebné ich hodnotiť ako súbor. 

     V dokumente Štatút Mestskej polície v Žiline ostávajú všeobecné ustanovenia a úlohy mestskej polície vyplývajúce zo zákona 564/1991 o obecnej polícii nezmenené. Podstatné zmeny sa týkajú rozšírenia ďalších povinností príslušníka mestskej polície vyplývajúce z aktuálnych potrieb a nárokov na Mestskú políciu v Žiline. Na základe potrieb dochádza taktiež k doplneniu výstrojných súčiastok a technických prostriedkov používaných mestskou políciou s cieľom zosúladiť ich používanie so zákonom o obecnej polícii. 
     Najdôležitejšie zmeny sú však pri používaných hodnostiach a insígniách mestskou políciou ako aj v spôsobe a obsahu hodnotenia práce príslušníka MP tvoriaceho prílohu Štatútu. Mení sa rozsah používaných hodností ako aj spôsob ich udeľovania. Cieľom je prostredníctvom udeľovania hodností morálne motivovať príslušníkov mestskej polície. Navrhovaný obsah hodnotenia práce príslušníka Mestskej polície v Žiline odráža komplexne súčasné nároky na príslušníka mestskej polície. 
     Z príloh Štatútu Mestskej polície Žilina bola  vypustená Príloha č. 1 „Všeobecne platné ustanovenia pre nástup, výkon a ukončenie služby“, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Pracovného poriadku mestskej polície. Dôvodom je zosúladenie s platným právnym stavom na úseku pracovno-právnych vzťahov. 
     
     V dokumente Organizačný poriadok Mestskej polície v Žiline ostávajú všeobecné ustanovenia, povinnosti a úlohy mestskej polície vyplývajúce zo zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii nezmenené. 
     Podstatné a najdôležitejšie zmeny Organizačného poriadku sa dotýkajú organizačného členenia Mestskej polície v Žiline a zamerania činnosti jednotlivých oddelení. Organizačný poriadok sa rozširuje o rajonizáciu mesta, funkčné zaradenie, používanie a udeľovanie hodností.  
     Navrhované organizačné členenie odráža súčasné potreby efektívneho fungovania MP s cieľom posilnenia výkonu ako aj zabezpečenia plnenia úloh kladených na MP. Z uvedených dôvodov je navrhované zrušenie a  zredukovanie niektorých riadiacich a administratívnych článkov a to 4 veliteľov operačného strediska, veliteľa stanice MP Vlčince, 12 operačných dôstojníkov, veliteľa priestupkového oddelenia, vedúceho hospodárskeho oddelenia, finančné oddelenie a hospodárske oddelenie. Činnosti veliteľov operačného strediska a veliteľa stanice MP Vlčince prevezmú 3 velitelia oddelení výkonu MP, činnosť operačných dôstojníkov prevezme operačné stredisko v počte 6 príslušníkov MP   a obsluha kamerového systému v počte 4 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou,  činnosť finančného oddelenia prevezme referát priestupkov a  sekretariát náčelníka, činnosť vedúceho hospodárskeho oddelenia prevezme sekretariát náčelníka MP a  činnosť hospodárskeho oddelenia organizačné, personálne a hospodársko-prevádzkové oddelenie MÚ Žilina.     
     V organizačnom členení je okrem oddelení výkonu I. - III.  navrhnuté vytvoriť oddelenie odborných policajných činností s referátom priestupkov, referátom prevencie, referátom kynológie a referátom osobitných policajných činností. Uvedené referáty budú popri plnení úloh vyplývajúcich zo zamerania činnosti referátu zabezpečovať aj činnosti oddelení výkonu.  Vytvorenie uvedených referátov je z dôvodu súčasných potrieb a nárokov kladených na MP viď. zameranie činností jednotlivých zamestnancov a oddelení.  
     Do organizačnej štruktúry je zahrnuté aj Školiace a výcvikové stredisko MP, ktoré doposiaľ v rámci MP v Žiline pôsobilo len ako školiace stredisko MP na získanie odbornej spôsobilosti príslušníka MP pre všetky mestské polície SR, avšak organizačná štruktúra ho nezahŕňala. Školiace a výcvikové stredisko MP podľa navrhovaného organizačného členenia bude zabezpečovať podstatne väčší rozsah činností pre účely a potreby Mestskej polície v Žiline. 
     Rajonizácia mesta navrhovaná v Organizačnom poriadku vyplýva z bezpečnostnej situácie v meste s prihliadnutím na demografické a geografické podmienky, aktuálne potreby MP a personálne obsadenie MP. Cieľom je čo najviac rozšíriť pôsobnosť v rámci výkonu so zameraním sa na centrum mesta, sídliská a prímestské časti a bezpečnostne záťažové časové úseky a dni.    
     Navrhovaný Organizačný poriadok rieši v Čl. Funkčné zaradenie, používanie a udeľovanie hodností kariérny postup príslušníka mestskej polície zaraďovaním príslušníka do stupňov funkčného zaradenia s príslušnou platovou triedou a hodnosťou na základe zodpovedného a svedomitého plnenia úloh, povinností a pokynov nadriadených za predpokladu určitej praxe a pri splnení stanovených kvalifikačných predpokladov. Tým sa zároveň zvyšujú nároky na príslušníka mestskej polície z pohľadu zvyšovania si kvalifikácie a vzdelania a vytvárajú sa podmienky na odborný rast a zvyšovanie profesionálnej úrovne príslušníkov MP.          
     Z príloh Organizačného poriadku boli vypustené pracovné náplne, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Pracovného poriadku mestskej polície z dôvodu vytvorenia komplexného dokumentu dotýkajúceho sa pracovno-právnych vzťahov. 
    
     V dokumente Platový poriadok Mestskej polície v Žiline ostávajú všeobecné ustanovenia o plate, príplatkoch a odmeňovaní vyplývajúce zo zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo  verejnom záujme nezmenené.  
     Najdôležitejšie zmeny sa dotýkajú kritérií pre priznanie osobného príplatku.  Doposiaľ platný Platový poriadok podmieňoval priznávanie osobného príplatku najmä dĺžkou  odbornej praxe a vytváral podmienky pre automatické zvyšovanie osobného ohodnotenia na základe odpracovaných rokov a obmedzoval náčelníka MP pri určovaní výšky osobného ohodnotenia, čo bolo v rozpore so zákonom 553/2003 Z.z. Zároveň určoval, že časť osobného príplatku, ktorú tvorí príplatok za hodnosť musí ostať príslušníkovi MP vždy zachovaná, čo je taktiež v rozpore  s uvedeným zákonom, nakoľko aj v prípade príplatku za hodnosť podľa platného Platového poriadku sa jedná o osobný príplatok, ktorý môže a nemusí zamestnávateľ zamestnancovi priznať.
     Pre priznávanie osobného príplatku príslušníkom Mestskej polície Žilina sú zamestnávateľom stanovené podľa navrhovaného Platového poriadku  kritériá, podľa ktorých je príslušníkom MP priznávaný osobný príplatok formou hodnostného príplatku a formou výkonnostného príplatku. Súčet obidvoch príplatkov nesmie presiahnuť 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej  je príslušník MP zaradený tj. limit osobného príplatku. Zamestnancom, ktorí nie sú zaradení vo funkcii mestského policajta je osobný príplatok priznávaný na základe kvality vykonávanej práce  s  prihliadnutím na dĺžku odbornej praxe. 
     Navrhovaný spôsob priznávania osobného príplatku je ako pre príslušníkov MP tak aj pre ostatných zamestnancov omnoho viac motivujúcim,  vytvára predpoklady pre zlepšenie a zefektívnenie činnosti celej MP ako aj podmienky na spravodlivé odmeňovanie. 

     Predložené dokumenty Štatút, Organizačný poriadok, Platový poriadok, Mestskej polície v Žiline boli spracované na základe dôsledného posúdenia dopadu jednotlivých zmien na rozpočet Mestskej polície v Žiline. Na základe pripravovaných opatrení súvisiacich s predmetnými zmenami nedôjde k prekročeniu schváleného rozpočtu. Dôjde len k presunu určitých finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami a podpoložkami. Navrhované zmeny v rámci organizácie a riadenia Mestskej polície v Žiline naopak smerujú k vytvoreniu podmienok pre zvýšenie príjmov mesta prostredníctvom rozšírených činností mestskej polície.     






















