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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
schvaľuje
jóváhagyja
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície
v Dunajskej Strede v predloženom rozsahu.
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Dôvodová správa
V predkladanom materiáli sa navrhuje:
- rozšírenie úloh mestskej polície na úseku odborného dozoru nad výkonom taxislužby za
účelom zvýšenia efektívnosti kontroly prevádzkovania taxislužby na území mesta,
- zmenu hodnostného označenia príslušníkov mestskej polície (zrušiť označenie kovové).
V organizačnom poriadku Mestskej polície v Dunajskej Strede, ktorý schválilo Mestské
zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015, sú vymedzené jej
základné úlohy v súlade so zákonom SNR 564/1991 Zb. o mestskej polícii v z.n.p.
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 24. septembra 2019
schválilo všeobecne záväzným nariadením nové pravidlá o výkone taxislužby na území
mesta Dunajská Streda (č. 15/2019) s účinnosťou od 1. decembra 2019. Poverený
zamestnanec mesta za asistencie príslušníkov MsP v priebehu mesiaca december už vykonal
niekoľko kontrol. Z dôvodu hospodárnosti sa navrhuje, aby príslušníci mestskej polície mohli
tieto kontroly vykonávať samostatne.
Podľa § 3 ods. 2 cit. zákona o obecnej polícii, obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie
úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. Jedným z osobitných zákonov je zákon NR SR č.
56/2012 Z.z. o cestnej doprave v z.n.p., podľa ktorého obec vykonáva odborný dozor nad
mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov, najmä
vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti,
dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o
službách, prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu (§ 45 ods. 6). Podľa
§ 45 ods. 9 kontroly v rámci odborného dozoru vykonávajú osoby poverené výkonom
kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia. Svoju príslušnosť k orgánu odborného dozoru a
rozsah oprávnenia preukazujú preukazom. Obec môže výkonom odborného dozoru poveriť aj
príslušníka obecnej polície.
Pôvodné znenie Článku 2 odsek 5 pododsek 5.1 písm. c):
c) na úseku dopravy najmä:
- zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní alebo ak ide o
vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie,
- zisťuje a oznamuje spáchanie iných správnych deliktov a priestupkov dopravnému
správnemu orgánu v mestskej doprave a v taxislužbe.
Predkladaný návrh prerokovala
• komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť.
• Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
• Mestská rada a odporúča ho schváliť.
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