Všeobecné záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/1992 o obecnej polícii

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. § 4 písm. m, obec v rámci samosprávy
zabezpečuje verejný poriadok v obci, z toho dôvodu v zmysle § 6 v súvislosti a § 19 cit.
Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii vydáva obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/92 o obecnej polícii.

Čl. 1
Účelom tohto nariadenia je vymedziť základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu
a práva a povinnosti pracovníkov obecnej polície (ďalej len OP), a zároveň zosúladiť štatút
OP Šarovce so zákonom o obecnej polícii.
Čl. 2
Obecná polícia bola zriadená pred účinnosťou zákona o OP a to rozhodnutím
Obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 27.3.1991.
Čl. 3
Organizácia OP, podmienky prijatia, zloženie a podriadenosť
OP tvoria dvaja príslušníci. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu menuje stále zástupcu
náčelníka OP. Zástupca náčelníka plní všetky úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z §-u 6 zákona
o OP. Pracovníkom OP sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je
telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh OP. Odbornú spôsobilosť preukazuje
vykonaním skúšky pred odbornou komisiou policajného zboru. Pracovník OP musí zložiť
sľub podľa §-u 5 ods. 3 zákona č. 564/1991 o OP.
Čl. 4
Základné úlohy
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci
b) chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu

f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným
predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení

svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce
h) obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony
Čl. 5
Právomoci a oprávnenia pracovníkov obecnej polície
Pracovník OP pri plnení úloh je povinný najmä:
a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy v ich rámci sa riadiť

pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu
b) dbať o vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom
v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadne zásah do
ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného
zákrokom
c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach

tohto zákona a iných
všeobecne záväzných predpisov, prípade vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je
dôvodné podozrenie, že je páchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt

d) zakročiť ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak
urobiť, ak by tým vystavil seba alebo iné osoby
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin vec policajnému zboru, alebo
prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na
miesto činu
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach
g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo
sťažujú výkon jeho činnosti

Všeobecné oprávnenia:
Pracovník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený:
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo
od iného protiprávneho konania
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní za priestupky zistené pri plnení úloh

c) zadržať osobu pristihnutú pri trestnom čine a urobiť úkony podľa osobitných
predpisov
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený, alebo či nemá u seba inú
vec, ktorou by mohol ohroziť život, alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať,
odobranú zbraň alebo vec odovzdá príslušnému orgánu spolu so zadržanou
zbraňou
e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevystupoval na určené miesta, alebo sa
na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej
polície alebo obce
Špeciálne oprávnenie:
Pracovník obecnej polície je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. oprávnený na dodržiavaní
všetkých podmienok:
a) požadovať vysvetlenie na objasnenie priestupku
b) požadovať preukázanie totožnosti
c) otvoriť byt
d) má oprávnenie odňať vec
Čl. 6
Donucovacími prostriedkami sú:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
b) slzotvorné prostriedky
c) obušok
d) putá
e) služobný pes

Podmienky nosenia a použitia zbrane pracovníkov OP
Pracovník OP nosí pri pracovnej činnosti krátku guľovú zbraň.
Pracovník OP je oprávnení použiť zbraň §:
a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je
vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo

Rovnošata a preukaz pracovníka obecnej polície:
Príslušník OP je vystrojený rovnošatou čiernej farby, čím je zabezpečené odlíšenie od
rovnošaty profesionálnej polície. Výstroj je povolený tak, aby ho neobmedzovala pri výkone
jeho povinností, aby zodpovedala príslušnému ročnému obdobiu a vzhľadovej stránke.
Rovnošatu príslušníka OP tvorí:
-

čiapka, košeľa s krátkym rukávom, bundokošeľa môže byť nosená samostatne, bunda
letná, bunda koženková s hmotnosťou nosenia tepelnej vložky, viazanka, nohavice,
ponožky, poltopánky, zimná obuv a služobný pás.

Značenie rovnošaty príslušníka OP:
-

Rovnošata príslušníka OP je označená na čiapke, bunde a samostatne nosenej košeli
znakom, ktorý tvorí žltý kruh, v ktorom strede sa nachádza čierne vyšitý jednoduchý
pluh a čierne vyšitý nápis Obecná polícia Šarovce (vo vrchnej časti nápis OP a v
strede spodnej časti názov obce).

-

Preukaz pracovníka OP obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo,
názov “ obecná polícia “, názov obce a popis starostu

Spolupráca obecnej polície s inými orgánmi:
Obecná polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom policajného
zboru, orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej
zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi
požiarnej ochrany a inými štátnymi orgánmi.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ v Šarovciach dňa 21.5.1992
a nadobúda účinnosť 17.6.1992.

JUDr. Trníková Judita
starostka obce

