ORGANIZAČNÝ PORIADOK
OBECNEJ POLÍCIE LOZORNO

§1
Úvodné ustanovenia
Obec Lozorno zriadilo Obecnú políciu (ďalej iba OP vo všetkých tvaroch) v Lozorne uznesením č. 2/2009
zo dňa 30.07.2009 ako poriadkový útvar obce pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

PRVÁ ČASŤ
Orgány obce a vzťah orgánov obce k obecnej polícii
§2
Orgány obce
1. Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo,
b/ starosta.
§3
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach vo vzťahu k obecnej polícií:
a/ zriaďuje alebo zrušuje obecnú políciu, ako svoj poriadkový útvar,
b/ na návrh starostu obce vymenúva a odvoláva náčelníka obecnej polície,
c/ schvaľuje organizáciu, objem finančných prostriedkov a rozsah technických prostriedkov na činnosť
obecnej polície,
d/ schvaľuje organizačný poriadok obecnej polície.
2. Obecná rada ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva je oprávnená požadovať od obecnej polície
a jej náčelníka vysvetlenia alebo stanoviská a vyžadovať účasť náčelníka obecnej polície na svojom
zasadnutí pre tieto účely. V prípade ak obecná rada o takúto účasť požiada je náčelník povinný sa jej
rokovania zúčastniť.
3. Obecná polícia úzko spolupracuje s príslušnou komisiou zriadenou obecným zastupiteľstvom.
Náčelník obecnej polície alebo jej poverený príslušník je povinný sa zúčastniť zasadnutia komisie na
žiadosť jej predsedu, podať príslušné vysvetlenia alebo stanoviská k činnosti obecnej polície.
4. Obecné zastupiteľstvo, poslanci obecného zastupiteľstva ani jeho orgány nie sú oprávnené obecnej
polícii ukladať žiadne operatívne úlohy. Toto ustanovenie nevylučuje možnosť požiadať starostu
o uloženie takýchto úloh alebo poverení.
5. Obecná polícia predkladá raz ročne vždy najneskôr do 31.03. obecnému zastupiteľstvu správu
o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
§4
Starosta obce
1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
2. Starosta obce:
a/ je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov obecnej polície ako
zamestnancov obce,
b/ navrhuje obecnému zastupiteľstvu menovanie a odvolanie náčelníka obecnej polície,
c/ je nadriadeným pre účely disciplinárneho pokračovania vo vzťahu k príslušníkom obecnej polície
a jej náčelníkovi v zmysle Zákonníka práce,

d/ je najvyššou autoritou obecnej polície,
e/ v spolupráci s obecnou radou prešetruje sťažnosti na náčelníka obecnej polície.
3. Starosta obce rozhoduje o požiadavkách náčelníka obecnej polície na zabezpečenie činnosti obecnej
polície a rozhoduje o náčelníkom predložených návrhoch súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi
príslušníkov obecnej polície.
4. Starosta obce ukladá obecnej polície úlohy podľa vlastného uváženia v rozsahu jej pôsobnosti.
5. Obecná polícia je povinná informovať starostu o významných bezpečnostných alebo poriadkových
incidentoch v obci bezodkladne po tom ako sa o nich dozvie.
6. Obecná polícia predkladá starostovi obce raz týždenne vždy v pondelok najneskôr do 12,00 hod.
priebežnú správu o bezpečnostnej a poriadkovej situácii v obci a realizovaných zásahoch a opatreniach
v predchádzajúcom týždni.
7. V rozsah poverenia starostom obce alebo v čase jeho neprítomnosti plní práva a povinnosti starostu
zástupca starostu.
DRUHÁ ČASŤ
Obecná polícia
§5
Základné úlohy
1. Obecná polícia (ďalej aj OP vo všetkých tvaroch)
a/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci
pred ohrozením ich života a zdravia,
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov,
ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím s využitím
bezpečnostného kamerového systému a iných zabezpečovacích systémov,
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/ objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky
ustanovené osobitným predpisom1, a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti2,3v cestnej premávke
tam kde to stanoví zákon,
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h/ oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou
maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
_________________________________________________________________________________________________________________
1 Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
2 § 22 zákona č. 372/1990 Zb.
3 Zákon SNR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o obecnej polícii).
2. Starosta obce môže určiť obecnej polícii aj ďalšie úlohy.
Organizácia a riadenie obecnej polície
§6
1. Obecnú políciu Lozorno tvoria:
a/ náčelník obecnej polície,
b/ príslušníci obecnej polície,
§7
Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje
obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh rozhodnutím obecnej rady alebo vlastným
uznesením.
§8
1. Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú
postavenie verejného činiteľa4.
2. Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je
telesne, duševne a odborne spôsobila na plnenie úloh obecnej polície a spĺňa iné podmienky
stanovené právnymi predpismi pre výkon práce vo verejnom záujme a výkon práce v obecnej polícii.
3. Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia:
„Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov,
zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“
§9
Riadenie a zastupovanie
1. Činnosť obecnej polície riadi náčelník. Za týmto účelom najmä:
a/ organizuje prácu príslušníkov obecnej polície,
b/ podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch
činnosti obecnej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
c/ spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotnej správy,
orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
d/ predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
e/ zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,
f/ podáva starostovi obce návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,
g/ plní ďalšie úlohy podľa tohto organizačného poriadku a pokynov starostu obce.
4 300/2005 Z.Z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

2. Náčelníka obecnej polície v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej
polície.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu môže zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka.
3. Náčelník zabezpečuje tiež styk obecnej polície s obecnou radou, poslancami obecného zastupiteľstva
a s komisiami obecného zastupiteľstva pri výkone ich pôsobnosti.
§ 10
Náčelník obecnej polície
1. Náčelník obecnej polície predstavuje riadiaco-administratívnu zložku systému činností vzťahujúcich
sa na riadenie výkonnej služby, kontrolu evidencií administratívnych úkonov, zabezpečuje plnenie úloh
vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne
záväzných nariadení obce a úloh a poverení stanovených starostom obce.
2. Náčelník obecnej polície je priamo podriadený starostovi obce.
3. Náčelník obecnej polície riadi a zodpovedá za plnenie úloh, ktoré vyplývajú z obsahovej náplne
činnosti obecnej polície a vytvára pre ich plnenie odpovedajúce a primerané podmienky.
4. Náčelník obecnej polície v rámci riadiacej činnosti:
a/ metodicky usmerňuje a koordinuje pracovnú činnosti obecnej polície ,
b/ určuje pracovnú náplň, spracúva rozpis zmien jednotlivým príslušníkom obecnej polície ,
c/ zodpovedá za dodržiavanie predpisov, disciplínu a priebežnú prípravu príslušníkov obecnej polície ,
d/ vydáva písomné alebo ústne pokyny a príkazy pre príslušníkov obecnej polície,
e/ riadi a kontroluje činnosť príslušníkov obecnej polície pri výkone služby,
f/ kontroluje výkon služby príslušníkov obecnej polície,
g/ vykonáva kontrolu plnenia úloh a hodnotí výsledky činnosti príslušníkov OP,
h/ zabezpečuje šetrenie zistených priestupkov,
i/ kontroluje podklady na postúpenie vecí iným orgánom,
j/ zabezpečuje úlohy na úseku zbraní a streliva5,
k/ prešetruje sťažnosti na príslušníkov obecnej polície,
l/ schvaľuje tuzemské pracovné cesty pre podriadených príslušníkov obecnej polície,
m/ zodpovedá za efektívne využívanie pridelených technických prostriedkov,
n/ zodpovedá za materiály spracované oddelením v jeho riadiacej pôsobnosti na rokovanie orgánov
obce,
o/ zodpovedá za účelné a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov na zverenom úseku
p/ vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
r/ zodpovedá za efektívne a účelné využívanie a ochranu majetku zvereného obecnej polícii,
_________________________________________________________________________________________________________________
5 Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení

s/ plní ďalšie úlohy vyplývajúce z VZN a pokynov a poverení udelených starostom obce.
5. Náčelník obecnej polície v rámci personálnej činnosti:
a/ podáva starostovi obce návrh na uzavretie, zmeny alebo na skončenie pracovného pomeru
príslušníkov obecnej polície,
b/ podáva starostovi návrh na personálne a organizačné zmeny na obecnej polícii,
c/ podáva starostovi návrh na úpravu tarifných platov a priznanie ostatných zložiek platu príslušníkom
obecnej polície, pokiaľ túto právomoc nepreniesol starosta obce na náčelníka osobitným
rozhodnutím6.
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície
§ 10
Základné povinnosti
Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä:
a/ dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi
náčelníka, prípadne pokynmi starostu obce,
b/ dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s
činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný 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
právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol
spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený
verejný poriadok d/ zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku alebo životnom
prostredí; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
e/ oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi alebo
iným príslušným orgánom 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.
§ 11
Všeobecné oprávnenia
1. Príslušník 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 pokuty za priestupky (čl. 5 ods. 1 písm. f/ ) zistené pri plnení
úloh,
c/ zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju
odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej
polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov7,
__________________________________________________________________________________
6 § 20 ods.1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
7 § 85 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

d/ presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený, a lebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by
mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá
najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
e/ prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich
nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
f/ zastavovať vozidlá v prípadoch ak tak umožňuje zákon
2. Zbraňou podľa písm. d) predchádzajúceho odseku sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a
zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu
dôraznejším.
§ 12
Oprávnenia požadovať preukázanie totožnosti
1. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu:
a/ pristihnutú pri spáchaní priestupku,
b/ od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1 zákona o obecnej polícii, alebo ak ide o
hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť, osoba je povinná výzve vyhovieť.

2. Ak odmietne osoba uvedená v ods. 1 preukázať svoju totožnosť, alebo ak ju nemôže preukázať ani
po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník
obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej
totožnosti.
3. Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa
osobitného predpisu, ods. 2 sa nepoužije.
§ 13
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
1. Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od
osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho
páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase
dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasnenie priestupku.
2. Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa ods. 1 nevyhovie a na
objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník obecnej polície predviesť
na útvar obecnej polície alebo na obecný úrad za účelom podania vysvetlenia. Na účel predvedenia
môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.
3. Príslušník obecnej polície po predvedení osoby:
a/ bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,
b/ ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na
jej odovzdanie, inak osobu ihneď prepustí.
4. Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobila
nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin.

5. Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú
povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti oslobodená.
6. Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 4
a 5.
7. Kto sa na výzvu podľa ods. 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého
zárobku /ďalej len „náhrada“. Náhradu poskytuje obec . Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil
len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
8. Nárok na náhradu podľa ods. 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do 8 dní odo dňa, keď sa
na výzvu podľa ods. 1 dostavila, oprávnenú osobu treba o tom poučiť.
§ 14
Oprávnenie otvoriť byt (rodinný dom)
1. Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí
závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený
otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
2. Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa ods. 1 je príslušník obecnej polície povinný
zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby, nemusí tak urobiť, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania
a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku.
3. Po vykonaní opatrení podľa ods. 1 príslušník obecnej polície bez zbytočného odkladu vyrozumie
užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať užívateľ alebo iná oprávnená osoba.
4. Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a majetku.
5. O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a okamžite
o tom oboznámi príslušný útvar Policajného zboru a prokurátora.
6. Ustanovenia ods. 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.
§ 15
Oprávnenie odňať vec
1. Príslušník obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o
ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže vyť vyslovené jej prepadnutie
alebo môže byť habaná, alebo môže súvisieť s trestným činom, alebo ak ide o vec hľadanú (§ 24 ods. 4
zákona o obecnej polícii).
2. Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.
3. Po odňatí veci spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá, vystaví
potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá príslušník obecnej polície orgánu, ktorý
o priestupku rozhoduje, alebo útvaru policajného zboru, ak ide o priestupok, ktorého objasňovanie
patrí podľa osobitných predpisov Policajnému zboru.
4. Ak odpadnú dôvody na postup podľa ods. 3 druhej vety, príslušník obecnej polície je povinný vydanú
alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí. Inak tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá.
O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície
§ 16
Donucovacie prostriedky
1. Donucovacími prostriedkami sú:
a/ hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b/ slzotvorné prostriedky,
c/ obušok,
d/ putá,
e/ služobný pes,
f/ technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
2. Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný vyzvať osobu, proti
ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z
donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý
alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
3. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník obecnej polície podľa
konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil neprimeranú ujmu.
4. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť viditeľne označený
Označením „Obecná polícia Lozorno“ a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej
polície alebo príslušníka obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na
zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.
§ 17
Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov
1. Ak príslušník obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie.
2. Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný neodkladne hlásiť
náčelníkovi obecnej polície. O zákroku vyhotoví písomný záznam o použití donucovacích prostriedkov.
Táto povinnosť sa týka všetkých donucovacích prostriedkov ako aj použitia zbrane.
3. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri
hlásení podľa predchádzajúceho odseku alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví
alebo škoda na majetku, je náčelník obecnej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom.
O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne príslušnému
prokurátorovi8.
§ 18
Podmienky nosenia a použitia zbrane9 príslušníkom obecnej polície
1. Príslušník obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, ak obec nerozhodne inak.
_________________________________________________________________________________________________________________
8 § 2 ods. 5 a § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
9 Zákon č. 190/2003 Z .z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších zákonov

2. Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných
predpisov obec.
3. Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť zbraň
a/ v prípade nutnej obrany a krajnej núdze10,
b/ aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný,
po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
4. Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany, spravidla v
zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.
5. Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v
prípadoch, aby:
a/ zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok
bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
b/ obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
c/ zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
d/ zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e/ zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola
obmedzená osobná sloboda.
§ 19
Náhrada škody
1. Obec zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom obecnej polície v súvislosti s plnením úloh
stanovených zákonom o obecnej polícii, to neplatí, ak ide o škodu spôsobenú osobe, ktorá svojim
konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.
2. Obec zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc obecnej polícii alebo jej príslušníkom na ich
žiadosť, alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Obec sa tejto zodpovednosti môže zbaviť iba
vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.
3. Obec zodpovedá aj za škodu na veciach, ktorá poškodenému vznikla v súvislosti s poskytnutím
pomoci podľa odseku 2. Pritom sa hradí skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu. Ak to nie
je možné alebo účelné, hradí sa v peniazoch. Poškodenému môže byť priznaná aj náhrada nákladov
spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
4. Obec zodpovedá aj za škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou príslušníkom
obecnej polície.
§ 20
Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii
1. Príslušník OP preukazuje príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou príslušníka obecnej polície s
viditeľne umiestneným kruhovým znakom obecnej polície, identifikačným odznakom obecnej polície,
preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj ústnym vyhlásením „obecná polícia“.
__________________________________________________________________________________
10 § 24 a 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

2. Príslušník obecnej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k obecnej polícii.
Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákrok neumožňujú.
3. Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník obecnej polície svoju príslušnosť k obecnej polícii iba vo
výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať rovnošatou
alebo preukazom príslušníka obecnej polície.
§ 21
Rovnošata príslušníkov obecnej polície
1. Pri plnení pracovných úloh je príslušník obecnej polície povinný nosiť rovnošatu.
2. Rovnošata príslušníkov obecnej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky.
3. Rovnošatu príslušníka obecnej polície tvorí:
a/ pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čiernobielymi
štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele štvorce striedali
šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený odznak obecnej polície,
b/ bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka náramenníkov je
najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm,
c/ košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s
náramenníkmi tmavomodrej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm,
d/ viazanka tmavomodrej farby,
e/ nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby,
f/ topánky čiernej farby,
g/ opasok čiernej farby,
h/puzdro na zbraň čiernej farby, ak príslušník obecnej polície nosí pri svojej činnosti zbraň.
4. Príslušník obecnej polície môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v ods. 3 aj ďalšie
výstrojné súčiastky, ktoré určí obec v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením
príslušnosti k obecnej polícii.
5. Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka a košele vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený
kruhový znak obecnej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je znak obce s veľkosťou
najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku obecnej polície je
umiestnený nápis "OBECNÁ POLÍCIA LOZORNO "; veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým
znakom obecnej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis "OBECNÁ POLÍCIA"
s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100
mm a šírke 20 mm.
6. Na ľavej strane bundy, plášťa, saka alebo košele je 20 mm nad stredom horného okraja vrecka
umiestnený identifikačný odznak obecnej polície obsahujúci nápis "OBECNÁ POLÍCIA LOZORNO",znak
obce a identifikačné číslo príslušníka obecnej polície; veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm.
7. Používanie rovnošaty príslušníka obecnej polície inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je
zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
8. Príslušník obecnej polície nosí rovnošatu pri plnení úloh obecnej polície podľa zákona o obecnej
polícii alebo na základe osobitného rozhodnutia starostu obce.

§ 22
Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh obecnej polície
1. Na plnenie úloh obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii možno používať motorové vozidlá iba
v bielom farebnom vyhotovení s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ tvoreným veľkými tlačenými písmenami
čiernej farby umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti vozidla a na zadnej
časti vozidla, ustanovenie § 22 ods. 6 zákona o obecnej polícii platí obdobne. Veľkosť písmen tvoriacich
nápis na obidvoch bočných stenách vozidla a na prednej časti vozidla je najmenej 100 mm. Veľkosť
písmen tvoriacich nápis na zadnej časti vozidla je najmenej 50 mm. Na obidvoch predných dverách
vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený nápis LOZORNO tvorený veľkými tlačenými
písmenami čiernej farby s veľkosťou najmenej 40 mm a znak obce. Na prednej časti vozidla je pod
nápisom podľa prvej vety umiestnený znak obce Lozorno11.
2. Na označenie motocyklov, bicyklov alebo iných dopravných prostriedkov používaných na plnenie
úloh obecnej polície sa primerane vzťahuje ods. 1 tohto článku.
3. Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením motorových vozidiel
obecnej polície, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané, ak to osobitný predpis
neustanovuje inak.
§ 23
Preukaz príslušníka obecnej polície
1. Preukaz príslušníka obecnej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo, nápis
„Obecná polícia Lozorno “ a podpis starostu obce.
2. Preukaz príslušníka obecnej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených zborov a
ozbrojených síl a môže sa používať len pri plnení úloh obecnej polície.
§ 24
Vybavenie a výstroj príslušníkov obecnej polície
1. Vybavenie a výstroj príslušníkov obecnej polície je daná zákonom o obecnej polícii.
2. Súčasťou výstroje a výzbroje príslušníka obecnej polície je okrem policajnej rovnošaty:
a/ krátka guľová zbraň s puzdrom,
b/ putá s puzdrom,
c/ obušok s puzdrom,
d/ baterka,
e/ prenosná rádiostanica,
f/ obranný slzotvorný spray s puzdrom,
g/ pokutové bloky
h/ reflexná vesta.
3. Náčelník obecnej polície môže podľa aktuálnej potreby a bezpečnostnej situácie nariadiť výkon
služby v občianskom odeve.
_________________________________________________________________________________________________________________
11 Vyhláška MV SR č. 532/2003 Z. z.

4. Za upravenosť a čistotu rovnošaty zodpovedá každý príslušník obecnej polície osobne.
5. Každý príslušník obecnej polície je povinný chrániť zverené výstrojné a výzbrojné súčiastky pred
poškodením, zničením, stratou a narábať s nimi hospodárne.
6. Príslušníkom obecnej polície sa zakazuje nosiť výstrojné a výzbrojné súčasti mimo zamestnania.
§ 25
Technické vybavenie obecnej polície
1. Technickým vybavením obecnej polície sa rozumie:
a/ služobné vozidlo,
b/ digitálny fotoaparát alebo kamera,
c/ kamerový systém,
d/ rádiotelekomunikačné a záznamové zariadenie,
e/ technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla,
f/ výpočtová technika s príslušenstvom
g/ iné technické prostriedky stanovené VZN alebo inak potrebné pre výkon služby podľa rozhodnutia
obecného zastupiteľstva alebo starostu obce.
§ 26
Služobný obvod
1. Služobným obvodom je územie obce(k.ú. Lozorno).
2. Príslušník obecnej polície v určenom obvode:
a/ plní základné úlohy vymedzené v § 3 zákona o obecnej polícii,
b/ vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN a nariadení obce a
rieši ich porušovanie,
c/ vykonáva kontrolu a dodržiavanie podmienok stanovených v povolení na podnikateľskú alebo inú
činnosť, na základe povolenia príslušného orgánu (napr. prevádzkové hodiny, stavebné povolenie,
rozkopávka, osobitné dočasné užívanie verejného priestranstva, skládky, vo VZN zakázané alebo
obmedzené činnosti a iné),
d/ vykonáva pešie obchôdzky v prípade, že bezpečnostná situácia v obci si nevyžaduje služobný zákrok
v inej lokalite alebo plnenie osobitných úloh a pokynov,
e/ vykonáva doručovanie podľa ustanovení osobitného zákona,§ 45 zákona č. 99/1963 Zb. OSP,
f/ poskytuje súčinnosť orgánom podľa osobitných právnych predpisov,
g/ vykonáva šetrenie za účelom objasňovania a odhaľovania páchateľa zistených alebo oznámených
priestupkov,
h/ v prípade individuálnych úloh, zabezpečuje kontakt s obyvateľmi obvodu, právnickými a fyzickými
osobami, vedúcimi, spoločenských organizácii, zdravotníckych, obchodných, reštauračných,
ubytovacích zariadení, riaditeľmi stredných, základných a materských škôl a pod.,
i/ plní úlohy podľa pokynov náčelníka obecnej polície.

§ 27
Spolupráca obecnej polície
1. 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 s inými štátnymi
orgánmi.
2. Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie pobytu občanov Slovenskej republiky a z registra
obyvateľov Slovenskej republiky pri plnení úloh podľa zákona o obecnej polícii na účel zistenia
totožnosti tieto údaje:
a/ meno a priezvisko,
b/ rodné číslo,
c/ adresu trvalého a prechodného pobytu.
3. Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh podľa zákona
o obecnej polícii na účel zistenia držiteľa motorového a prípojného vozidla tieto údaje:
a/ meno a priezvisko držiteľa,
b/ rodné číslo držiteľa,
c/ adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa.
4. Obecná polícia na požiadanie obdrží od príslušného orgánu štátnej správy zoznam hľadaných osôb,
zoznam hľadaných veci a motorových vozidiel.
TRETIA ČASŤ
§ 28
Pracovnoprávne vzťahy obecnej polície
1. Pracovnoprávne vzťahy sa v plnom rozsahu riadia Zákonníkom práce, pričom príslušníci obecnej
polície vystupujú v týchto pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnanci obce. Na ich pracovnoprávne
postavenie sa plne vzťahujú aj vnútorné predpisy a pracovné pokyny pre zamestnancov a vnútorné
predpisy obecného úradu (napr. pracovný poriadok), ktoré nesmú byť vo vzťahu k príslušníkom
obecnej polície v rozpore s osobitnými právnymi predpismi, najmä zákonom o obecnej polícii.
2. Vedúcim zamestnancom obecnej polície je náčelník, na návrh starostu obce ho vymenúva a odvoláva
obecné zastupiteľstvo12. Základný predpoklad pre výkon funkcie vedúceho zamestnanca je ukončené
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
3. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a/ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b/ bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
c/ odborná a riadiaca prax v mestskej/obecnej polícii alebo iných bezpečnostných zložkách,
d/ predpoklady a skúsenosti na riadenie kolektívu,
__________________________________________________________________________________
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e/ telesná, duševná spôsobilosť na výkon funkcie, dobrý zdravotný stav a telesná kondícia,
f/ spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu, ak sa na dohodnutú prácu vyžaduj (napr. vodičské
oprávnenie min. skupiny ,,B“, zbrojný preukaz a iné...).
§ 29
Príslušníci obecnej polície
1. Príslušníci obecnej polície predstavujú výkonnú a činnú zložku, pôsobiacu priamo v katastrálnom
území obce Lozorno. Sú zaradení do zmien. Za účelom predchádzania páchania priestupkov, resp.
trestných činov obecná polícia vykonáva obchôdzkovú službu (pešia hliadka – orientovaná hlavne na
stred obce a priľahlých častí, na objekty v správe obecného úradu, na verejné priestranstvá) a hliadkovú
službu (motorizovaná hliadka – rieši operatívne zásahy na telefonické alebo osobné oznámenia a
požiadavky občanov, dopravné situácie v obci, pouličný predaj, páchanú kriminálnu činnosť, výtržnosti
a pod.). Služobná činnosť je vykonávaná v plánovaných zmenách podľa mesačného rozpisu, prípadne
mimoriadnych neplánovaných na základe príkazov a pokynov náčelníka obecnej polície.
2. Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je
telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.
3. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a/ ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie /maturitná skúška/,
b/ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c/ bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
d/ telesná, duševná spôsobilosť na plnenie úloh, dobrý zdravotný stav a telesná kondícia,
e/ odborná spôsobilosť príslušníka obecnej/ mestskej polície,
f/ zbrojný preukaz (skupina „C“)
g/ vodičské oprávnenie min. skupina ,,B“.
4. Uchádzač o prijatie do radov obecnej polície musí predložiť:
a/ riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b/ profesijný životopis,
c/ čestné prehlásenie o bezúhonnosti /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace povinne
predložiť pred nástupom do pracovného pomeru/,
d/ úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého
vzdelania,
e/ úradne overenú fotokópiu vodičského oprávnenia minimálne skupiny „B“,
f/ úradne overenú fotokópiu zbrojného preukazu (v prípade, že uchádzač už je držiteľom zbrojného
preukazu).
5. Uchádzač vo výberovom konaní musí:
a/ absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie ak bola menovaná alebo so starostom obce
ak menovaná nebola,
b/ v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnostické testy.

§ 30
Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície
1. Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii iba vtedy,
ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť príslušníka
obecnej polície (ďalej len „odborná spôsobilosť“).
2. Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov
obecnej polície a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou
Policajného zboru. Príslušník obecnej polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak
príslušník obecnej polície nevykoná opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom
absolvovaní odbornej prípravy.
3. Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom odbore
bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole.
4. Odbornú prípravu vykonáva ministerstvo vnútra v stredných odborných školách Policajného zboru
alebo sa vykonáva v zariadeniach obce na základe písomnej žiadosti obce o vykonanie odbornej
prípravy a skúšky.
§ 31
Hodnotenie činnosti príslušníkov obecnej polície
1. Pre objektívne hodnotenie celkovej každodennej činnosti príslušníkov obecnej polície sa hodnotenie
príslušníka obecnej polície vykonáva v troch oblastiach:
a/ služobná činnosť,
b/ vedomostná úroveň,
c/ osobnostná úroveň,
2. Ak aj napriek upozorneniam bude výkon služby príslušníka obecnej polície hodnotený ako
neuspokojivý, môže s ním byť rozviazaný pracovný pomer v zmysle § 63 ods.1 písm. d, Zákonníka práce.
Týmto odsekom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia o porušení pracovnej disciplíny.
§ 32
Služobná činnosť
Hodnotí sa mesačne činnosť príslušníka obecnej polície so zameraním na zistenie, objasnenie a riešenie
priestupkov na úseku:
a/ verejného poriadku
– výtržnosť, napadnutie, občianske spolunažívanie,
- požívanie alkoholických nápojov mladistvými,
- požívanie alkoholických nápojov na miestach kde je to zakázané alebo obmedzené,
- fajčenie na miestach kde je to zakázané alebo obmedzené, úradoch,...),
- vykonávanie iných činností, ktoré sú pre ochranu verejného poriadku alebo životného prostredia
v obci alebo na niektorých miestach v nej zakázané alebo obmedzené,
- rušenie nočného kľudu,

- dodržiavanie prevádzkovej doby (otváracích hodín)
- nelegálny predaj tovaru,
- dodržiavanie VZN obce,
- priestupky proti majetku,
b/ priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
c/ iná činnosť realizovaná podľa pokynov starostu obce alebo obecného zastupiteľstva.
§ 33
Vedomostná úroveň
Hodnotí sa polročne formou písomného testu úroveň znalosti príslušníkov obecnej polície zo
všeobecne záväzných právnych noriem pre výkon služby (zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch,
trestný zákon, zákon o správnom konaní, zákon o obecnom zriadení, zákon o cestnej premávke, VZN
obce Lozorno a ďalšie právne normy podľa potreby a aktuálnosti).
§ 34
Osobnostné predpoklady
Hodnotí sa mesačne činnosť príslušníka obecnej polície so zameraním na:
a/ dodržiavanie a porušovanie pracovnej disciplíny,
b/ dodržiavanie a porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
c/ zanedbávanie povinnosti vymedzených v organizačnom poriadku OP,
d/ dodržiavanie pracovného poriadku zamestnancov obce,
e/ dodržiavanie VZN obce,
f/ opodstatnené sťažnosti na príslušníka OP,
g/ zistené závady počas kontroly výkonu služby nadriadeným,
h/ skresľovanie údajov, ktoré majú vplyv na hodnotenie služobnej činnosti.
§ 35
Pracovná disciplína
1. Nadriadení na každom stupni majú byť príkladom pre ostatných členov obecnej polície. Pri plnení
svojich úloh majú postupovať presne v zmysle svojich oprávnení a nestrannosti.
2. Počas výkonu služby je príslušníkom obecnej polície zakázané nosiť rôzne módne doplnky
nezlučiteľné so služobnou rovnošatou, napr. pirsing, výstredné šperky, výstredný make-up, a iné.
3. Príslušníkom obecnej polície sa počas výkonu služby zakazuje nosiť neupravené vlasy (copy, vrkoče
alebo vlasy neprimerane dlhé, dosahujúce úroveň pliec). Tento zákaz sa nevzťahuje na ženy. Vlasy
musia byť počas výkonu služby primerane upravené. Ak príslušník nosí bradu a fúzy, tieto musia byť
taktiež primerane upravené.
4. K denným povinnostiam príslušníka obecnej polície patrí:
a/ zabezpečovať verejný poriadok v obci v súlade so zákonom o obecnej polícii,

b/ kontrolovať dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach obce, verejných priestranstvách a
verejne prístupných miestach,
c/ dbať o ochranu životného prostredia v obci,
d/ kontrolovať dodržiavanie VZN obce o predaji, čistote a hygieny pri predaji,
e/ kontrolovať čistotu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov, vrátane zimnej
údržby,
f/ kontrolovať plnenie ohlasovacej povinnosti pri poriadaní kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí v obci a dodržiavanie poriadkových opatrení v súvislosti s ich konaním,
g/ kontrolovať dodržiavanie prevádzkovej doby v reštauračných a pohostinných zariadeniach,
h/ zisťovať a kontrolovať, či nie sú porušované zásady predaja a podávania alkoholických nápojov a
iných omamných látok, najmä osobám mladistvým a maloletým,
ch/ vykonávať kontrolu a riešiť tvorbu čiernych skládok v k. ú. Lozorno a neoprávnené užívanie
verejného priestranstva,
i/ zabezpečiť odchyt túlavých psov,
j/ spracovávať priestupkové oznámenia na riešené priestupky,
k/ riešiť dopravné priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu a príkazu v zmysle zákona o obecnej
polícii,
l/ používať technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla,
m/ predvádzať podozrivú osobu na útvar obecnej polície za účelom podania vysvetlenia,
n/ vykonávať kontrolu fyzických a právnických osôb, ich obchodnú, výrobnú a inú zárobkovú činnosť v
súlade s povolením na ich činnosť a zákonnými predpismi,
o/ riešiť a vybavovať podnety a sťažnosti týkajúce sa verejného poriadku,
p/ vykonávať kontrolu neoprávneného vylepovania plagátov, reklám, rôznych oznámení a ich riešenie,
r/ plniť pokyny starostu obce a príkazy náčelníka.
§ 36
Porušenie pracovnej disciplíny
1. Nadriadení na každom stupni majú pri jednaní s podriadenými objektívne administratívne
zaznamenať disciplinárne záležitosti v súlade s týmto ustanovením.
2. Pracovné povinnosti zamestnancov a príslušníkov obecnej polície vyplývajú z nasledovných
prameňov:
a/ pracovná zmluva,
b/ zákon o obecnej polícii, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákonník práce, zákon o
obecnom zriadení,
c/ ostatné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na činnosť obecnej polície,
d/ pracovný poriadok zamestnancov obce Lozorno,
e/ ostatné vnútorné predpisy zamestnávateľa,

f/ príkazy a pokyny nadriadených.
3. Za porušenie pracovnej disciplíny mimo dodržiavania zákonných predpisov uvedených v ods. 2 § 40
sa považuje aj správanie príslušníka obecnej polície, ak :
a) sa správa diskreditujúco a porušuje disciplínu tým, že:
- dopúšťa sa výtržnosti alebo svojim správaním porušuje disciplínu, či diskredituje reputáciu obecnej
polície,
- napadne niektorého člena obecnej polície, prípadne ostatných pracovníkov obce,
- svojou rečou alebo správaním znevažuje, alebo potupuje ostatných členov obecnej polície,
- jedná proti ustanoveniam platných rozhodnutí obecného zastupiteľstva, tohto organizačného
poriadku, alebo príkazom nadriadených pracovníkov a to slovom alebo činom,
- prejavuje neposlušnosť či nedbalosť pri vykonávaní zákonnej povinnosti bez primeraného
ospravedlnenia,
- bez včasného oznámenia relevantného dôvodu nenastúpi na plánovaný výkon služby,
b) zanedbáva povinnosti tým, že:
- zanedbáva a bez odôvodneného ospravedlnenia nevykonáva bezodkladne a usilovne povinnosti člena
obecnej polície,
- nepracuje podľa predpisov a pokynov, alebo opustí pôsobisko, či iné miesto služobného výkonu bez
povolenia alebo dostačujúcej príčiny, alebo opustí miesto služobného výkonu bez príčiny a
bezodkladne sa nevráti k služobnej činnosti,
- chýba v policajnej službe bez adekvátneho ospravedlnenia,
- mešká s referovaním o závažných skutočnostiach počas služby bez adekvátneho ospravedlnenia,
c) klame a podvádza tak, že:
- zámerne alebo z nedbalosti podpisuje falošné, zavádzajúce, či nepresné ústne alebo písomné
výpovede, alebo zápis v niektorom úradnom dokumente, či zázname, alebo podobných záležitostiach,
ktoré sa týkajú oficiálnej služby, alebo bez právoplatného ospravedlnenia ničí, komolí alebo zatajuje
akýkoľvek úradný dokument či záznam, alebo neoprávnene mení, vyškrtáva, dopĺňa nejaký zápis,
d) nevhodne vydáva informácie tým, že:
- bez oprávnenia poskytuje nejakej osobe informáciu, s ktorou sa oboznámil pri služobnej činnosti člena
obecnej polície,
- poskytne anonymnú informáciu komukoľvek, alebo inému členovi obecnej polície, ak táto môže
ohroziť česť alebo ľudskú dôstojnosť,
- podpíše alebo dá do obehu petíciu, alebo stanovisko týkajúce sa záležitosti obecnej polície mimo
oficiálneho korešpondenčného toku, alebo ustanoveného postupu pri podávaní sťažností, alebo pri
výkone služby v postavení verejného činiteľa,
- poruší povinnosť mlčanlivosti a ostatné ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. v platnom znení o
ochrane osobných údajov,
e) je angažovaný do korupčnej činnosti tým, že:

- chybne účtuje, alebo vráti či nevráti okamžite peniaze alebo podiel, ktorý dostal ako člen obecnej
polície počas služby,
- má finančný dlh alebo iný záväzok voči nejakej osobe v danom zmysle tak, že by to mohlo ovplyvniť
jeho výkon služby ako člena obecnej polície,
- nevhodne využíva svoje postavenie ako člena obecnej polície na súkromné zvýhodňovanie,
f) zneužíva autoritu tým, že:
- bez patričnej alebo dostačujúcej príčiny zadrží a obmedzí osobnú slobodu podozrivej osoby13,
- používa zbytočne násilie alebo kruto zaobchádza so zadržaným či inou osobou, s ktorou člen obecnej
polície môže prísť do kontaktu pri výkone služby,
- je nezdvorilý voči komukoľvek z verejnosti,
g) neoprávnene používa strelné zbrane tým, že:
- počas služby bez oprávnenia nosí inú zbraň než tú, ktorá mu bola vydaná obecnou políciou,
- počas služby vystrelí bez zjavného dôvodu zo služobnej alebo z inej zbrane a nepodá o tejto udalosti
neodkladne bez meškania správu nadriadenému,
- nebezpečne zaobchádza so zbraňou počas výkonu služby,
- opakovane porušuje bezpečnostné predpisy pri údržbe a manipulácii so služobnou zbraňou,
h) poškodzuje majetok obecnej polície tým, že:
- úmyselne ale aj z nedbanlivosti spôsobí škodu alebo stratu, alebo poškodenie majetku polície, či iného
majetku zvereného do starostlivosti obecného policajta,
- sa dopustí krádeže, resp. pokusu krádeže na pracovisku, neoznámi okamžite akúkoľvek stratu, alebo
poškodenie tohto majetku z akejkoľvek príčiny,
i) požíva alkoholické nápoje, alebo medicínsku drogu spôsobom, ktorý ovplyvňuje jeho výkon tým, že:
- následkom požitia alkoholu alebo inej návykovej látky pred nástupom pravidelnej služby, alebo počas
služby je nespôsobilý jej výkonu,
- stav, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky, vylučuje
spôsobilosť vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo
poškodiť majetok,
j) je právoplatne uznaný vinným z priestupku, alebo trestného činu v zmysle platných zákonov a na
základe tejto skutočnosti stráca bezúhonnosť a spoľahlivosť naďalej vykonávať prácu príslušníka
obecnej polície,
k) je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
4. Porušenie pracovnej disciplíny podľa ods.3 písm. a, b, c, d, e, f, g, sa považuje za menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny, pre ktoré môže byť zamestnancovi daná výpoveď v zmysle úst. § 63
ods. l písm. e) Zákonníka práce.
_________________________________________________________________________________________________________________
13 § 85ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z Trestný poriadok

5. Porušenie pracovnej disciplíny podľa ods.3 písm. h, i, j, k, sa považuje za závažné porušenie pracovnej
disciplíny, pre ktoré sa môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer v zmysle § 68
Zákonníka práce.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Osobitné ustanovenia
§ 37
Výkon inej zárobkovej činnosti
Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať
zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho
predchádzajúcim písomným súhlasom14 .
§ 38
Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície
Obec je povinná do 31. marca každého roka zaslať ministerstvu správu o činnosti obecnej polície za
predchádzajúci kalendárny rok. Správu o činnosti obecnej polície vyhotoví náčelník a podpisuje
starosta obce po jej predchádzajúcom prerokovaní v obecnej rade. Správa sa predkladá na
prerokovanie tiež obecnému zastupiteľstvu .
§ 39
Záverečné ustanovenie
1. Na činnosť obecnej polície, ktorá nie je upravená týmto organizačným poriadkom sa vzťahuje
Zákonník práce, Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy Obce Lozorno.
2. Tento Organizačný poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lozorne uznesením č. 5/2020 prijatým
dňa 12.02.2020.
4. Tento Organizačný poriadok Obecnej polície Lozorno nadobúda účinnosť dňom 18.02.2020.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

_________________________________________________________________________________________________________________
14 Zákon č. 552/2003 Z. z. - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

