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Účel vydania doplnku: 

Uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v Púchove  č.  92  /  2003  zo  dňa
 29.októbra  2003  bol  schválený  Štatút  Mestskej  polície  Púchov,  ktorým  je
upravené postavenie mestskej polície, jej pôsobnosť, preukazovanie príslušnosti
k MsP  Púchov  a prijímanie  zamestnancov  do  pracovného  pomeru  k mestskej
polícii. 

Postupne  došlo  k doplneniu  zákona  o obecnej  polícií  č.564/1991  Zb.
zákonom č.105/2011 Z.z., preto je nutné tieto zmeny zakomponovať do štatútu
Mestskej polície v Púchove.

Pôvodný bod č.8 v Štatúte mestskej polície Púchov 
„Pôsobnosť Mestskej polície Púchov“ sa dopĺňa o ďalšie body:

8.3 Obec,  ktorá  nezriadila  obecnú  políciu,  môže  uzavrieť  zmluvu  s  inou
obcou,  ktorá  zriadila  obecnú políciu,  podľa ktorej  obecná polícia  tejto
obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá
nezriadila obecnú políciu.

8.4 Zmluva podľa bodu 8.3. musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

8.5 Zmluva podľa bodu 8.3. vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci 
súhlas obecných zastupiteľstiev zmluvných strán a musí obsahovať najmä
a) označenie zmluvných strán, 
b) určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území 
obce, ktorá nezriadila obecnú políciu, 
c) spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených s výkonom úloh 
podľa písmena b), 
d) spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia, 
e) vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára, 
f) určenie nadobudnutia platnosti.

8.6 Obec, ktorá je zmluvnou stranou podľa bodu 8.3. a na území ktorej bude
plniť úlohy obecná polícia inej obce, vydá pre príslušníka obecnej polície,
ktorý plní  úlohy na jej  území,  splnomocnenie  na výkon týchto úloh v
rozsahu podľa zmluvy.
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8.7 Obec,  ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou zmluvu
podľa § 2a zákona o obecnej polícii je povinná do 30 dní od platnosti tejto
zmluvy zaslať ministerstvu jej osvedčenú kópiu. Obec, ktorá odstúpi od
zmluvy  pred  koncom  platnosti  zmluvy,  je  povinná  túto  skutočnosť
oznámiť ministerstvu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

         Pôvodný text bodu č.13 v Štatúte mestskej polície Púchov 

„Preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii Púchov“ sa vypúšťajú body a
 dopĺňa o ďalšie body:

13.2.1. rovnošatou s viditeľne označeným identifikačným číslom,
13.2.2. preukazom príslušníka Mestskej polície v Púchove,
13.3. Ústnym prehlásením.
13.6. Pri výkone služby sa pri styku s občanmi príslušník mestskej polície
preukazuje identifikačným číslom, nie menom a priezviskom.

        Vyššie  uvedené body sa  nahrádzajú  a dopĺňajú nasledovným textom
v číselných bodoch:

13.2.1.    rovnošatou príslušníka mestskej polície s viditeľne umiestneným
               kruhovým znakom mestskej polície, 
13.2.2.    identifikačným odznakom mestskej polície, 
13.2.3.     preukazom príslušníka Mestskej polície v Púchove,
13.2.4.     ako aj ústnym vyhlásením "mestská polícia".
13.3.    Ak  príslušník  mestskej  polície  plní  úlohy  na  území  obce,  ktorá
nezriadila obecnú políciu,  preukáže sa na požiadanie aj  splnomocnením tejto
obce;  pri  zákroku,  ktorý neznesie  odklad,  tak urobí  ihneď,  keď to povaha a
okolnosti tohto zákroku dovolia.  
13.6. Pri  výkone  služby  sa  pri  styku  s občanmi  príslušník  mestskej  polície
preukazuje predpísaným spôsobom, nie menom a priezviskom.

   V ostatných ustanoveniach Štatút  Mestskej  polície  Púchov  ostáva  text  štatútu
nezmenený.
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