
~~ \~' .,...} Dohoda 
·~ó spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach verejného 

poriadku 

( ďalej len "dohoda") 

medzi 

Krajským riaditel'stvom Policajného zboru v Košiciach 
IČO: 00735868 
Adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice 
zastúpené: pplk. JUDr. Janou Baranovou, riaditel'kou Krajského riaditel'stva Policajného zboru v 
Košiciach 
(ďalej len "krajské riaditel'stvo Policajného zboru") 

a 

mestom Trebišov 
IČO: 00331996 
Adresa: uL M. R. Štefánika 862/204,075 Ol Trebišov 
Slovenská republika 
zastúpené: Ing. Mariánom Kolesárom, primátorom 
( ďalej len "mesto") 

(ďalej len "strany dohody") 

Preambula 

Strany dohody považujú rozvíjanie spolupráce v oblasti ochrany verejného poriadku 
za dóležitý faktor vo vzájomných vzťahoch a majú záujem na posilnení a rozvíjaní vzájomných 
vzťahov aj medzi jednotlivými útvarmi a orgánmi v ich pósobnosti pri dosahovaní spoločných 
ciel'ov. 

Rozsah a formy spolupráce sú založené na vzájomnej a obojstrannej prospešnosti a 
výhodnosti, a preto v súlade s platnými všeobecne závaznými právnymi predpismi, ako aj 
v súlade s intemými predpismi upravujúcimi organizáciu a činnost' .strán dohody, sa strany 
dohody dohodli na nasledujúcom: 

Čl. I 
Predmet dohody 

(I) Táto dohoda o spolupráci sa uzatvára v súlade s § 3 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 17111993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a podl' a 
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov. 

(2) Predmetom tejto dohody je rámcová úprava rozsahu a foriem spolupráce medzi 
stranami dohody pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku, 
vyplývajúca z osobitných predpisov. 



ČI. 2 
Kontaktné útvary 

Strany dohody sa dohodli, že spolupráca sa bude realizovat' najma prostredníctvom 
kontaktných útvarov nasledovne: 

a) za Krajské riaditel'stvo Policajného zboru: 
1. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Trebišove (ďalej len "okresné riaditel'stvo 

Policajného zboru"), 
2. Obvodné oddelenie Policajného zboru Trebišov 

b) za mesto: 
Mestská polícia mesta Trebišov ( ďalej len "mestská polícia"). 

ČI. 3 
Formy spolupráce 

Strany dohody sa dohodli, že spolupráca sa bude uskutočňovať najma: 

a) vzájomnou výmenou informácií v oblasti verejného poriadku a v obecných veciach verejného 
poriadku s ciel'om predchádzania narúšania verejného poriadku protispoločenským konaním, 

b) poskytovaním informácií alebo obrazových záznamov z kamerového systému mestskej 
polície v súlade s podmienkami podl'a osobitného predpisu1

, a to na základe písomnej žiadosti po 
predchádzajúcom súhlase náčelníka mestskej polície a v neodkladných prípadoch ihned'; 
v takom prípade bude písomná žiadosť doložená bezodkladne, najneskór do 24 hodín, 

c) spoločným zabezpečovanim verejného poriadku a bezpečnosti počas konania spoločenských, 
kultúmych, športových a iných verejných podujatí, konaných na úzerni mesta, 

d) poskytovanim pracovníkov mesta alebo mestskej polície pri výkone procesných úkonov 
v trestnom konaní na základe požiadavky povereného policajta vykonávajúceho skrátené 
vyšetrovanie alebo vyšetrovatel'a okresného riaditel'stva Policajného zboru na území mesta, kde 
je nutná účast' nezúčastnenej osoby, ak tomu nebránia zákonné dóvody alebo nevyhnutné plnenie 
dóležitých pracovných povinností, 

e) poskytovanim informácií orgánov mesta kontaktnému útvaru o pripravovaných a prijatých 
všeobecne závazných nariadeniach mesta · zameraných na ochranu verejného poriadku, 
k vyjadreniu sa najma k dopravno-bezpečnostnej situácii na území mesta, 

f) spoluprácou pri pátraní po hl'adaných osobách, veciach a odcudzených motorových vozidlách, 
podl'a aktualizovaných zoznamov hl'adaných osob, vecí a odcudzených motorových vozidiel, 
ktoré na základe písomnej žiadosti poskytne okresné riaditel'stvo Policajného zboru mestskej 
polícii, 

g) poskytovaním údajov z informačného systému ministerstva vnútra a informačného systému 
Policajného zboru na základe písomného alebo telefonického dožiadania a oznámenia platného 
hesla stanoveného pre zisťovanie údajov v evidenciách obyvatel'stva a motorových vozidiel, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak, včas zaslaného mestskej polícii v písomnej forme; 

h) spoluprácou pri vykonávaní preventívno-bezpečnostných opatrení organizovaných na území 
mesta, ako aj pri vykonávaní a prezentácii preventívnych projektov. 

1 Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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čí. 4 

(I) Spolupráca podl' a čl. 3 tejto dohody sa uskutečňuje na základe spoločnej koordinácie 
výkonu služby najmii počas společenských, kultúrnych, športových a iných podujatí 
organizovaných na území mesta. 

(2) Pri príprave opatrení súvisiacich s podujatiami uvedenými v ods. I sa spolupráca 
realizuje prostredníctvom kontaktných útvarov; v prípade konania rizikových športových 
podujatí alebo iných rizikových společenských podujatí sa spolupráca móže realizovat' priamo 
prostrednictvom krajského riaditel'stva Policajného zboru. 

(3) Kontaktné útvary sa v dostatočnom predstihu informujú o konani podujatí na území 
mesta, u ktorého je dóvodná obava, že z dóvodu nedostatečného zabezpečenia zo strany 
zvolávatel'a, resp. organizátora, by mohlo dójsť k narušeniu verejného poriadku a k ohrozeniu 
života a zdravia osób. 

(4) Mestská polícia informuje operačné stredisko okresného riaditel'stva Policajného 
zboru o miestach zhromažďovania sa osob, zo správania ktorých je možné predpokladať, že 
dojde k narušeniu verejného poriadku. 

(5) Strany dohody aktívne spolupracujú pri ochrane života a zdravia osob, ochrane 
majetku fyzických osob a právnických osob pri povodniach, zosuvoch pódy a iných 
mimoriadnych udalostiach. 

Čl. 5 
Splnomocňujúce ustanovenie 

(I) Konkrétne podrnienky spolupráce podl' a tejto dohody sú oprávneni dohodnúť 

v rozsahu svojej působnosti vedúci pracovníci a funkcionári kontaktných útvarov podl' a čl. 2. 

(2) Plnenie záviizkov z tejto dohody zabezpečia osoby uvedené v odseku I. 

Čl. 6 
Povinnost' zachovat' mlěanlivosť 

Určeni pracovmc1 strán dohody zabezpečia, že informácie a údaje, ktoré podl'a tejto 
dohody získajú, budú využívané len na plnenie úloh ustanovených zákonom a na účely, na ktoré 
boJi žiadané. Určení pracovníci strán dohody sú povinni zachovávat' mlčanlivosť 
o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri realizácii tejto dohody. 

ČI. 7 
Osobitné ustanovenia 

(I) Strany dohody vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj neformálnych vzťahov, 
najmii pozývaním na organizované kultúrne, športové a ďalšie společenské podujatia. 

(2) Strany dohody sa budú priebežne vzájomne informovat' o úrovni kvality 
a nedostatkoch vzájomnej spolupráce a budú príjímat' opatrenia na zabezpečenie zvyšovania jej 
efektivnosti. 
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ČI. 8 
Záverečné ustanovenia 

(1) Táto dohoda nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpisu stranami dohody. 

(2) Dohodu možno ukončit' písomnou dohodou strán dohody alebo písomnou 
výpoveďou ktorejkol'vek zo strán dohody. Ak sa strany dohody nedohodnú na skoršom ukončení 
tejto dohody výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po jej doručení druhej strane dohody. Táto dohoda sa uzatvára na dobu 
neurči tú. 

(3) Zmeny a doplnenia tejto dohody móžu byť vykonané len na základe písomného 
dodatku podpísaného štatutárnymi orgánmi strán dohody. Dodatok sa po podpísaní stáva 
neoddelitel'nou súčasťou tejto dohody. 

( 4) Strany dohody sa zavazujú jedenkrát ročne vyhodnotit' plnenie dohody na 
koordinačných stretnutiach, ktoré budú organizované jednou i druhou stranou striedavo. Prvé 
koordinačné stretnutie zvolá mestská polícia. 

(5) Každá strana dohody obdrží dva rovnopisy. 

(6) Strany dohody vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

V Košiciach dňa ..... ..?..? .. ~.~-~J~:! .. V Trebišove dňa .?: .. (: ... ~ . .'?1.1 .... 

Krajského riaditel'stva PZ v Košiciach 

Č.: KRPZ-KE-V0-106-015/2011 
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