DODATOK č.1.
ZMENA A DOPLNENIE
ORGANIZAČNÉHO PORIADKU
OBECNEJ POLÍCIE LOZORNO

V Lozorne, dňa 22.10.2020

Organizačný poriadok Obecnej polície Lozorno schválený uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa
12.02.2020 č. 5/2020 sa mení a dopĺňa takto :

1. Ustanovenie §5 ods.1. sa ruší a nahrádza sa týmto novým znením :

„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/ na verejných priestranstvách zabezpečuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v súlade
s osobitným predpisom,
e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
starostu,
f/ kontroluje dodržiavanie určených pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce ,
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 obecnému úradu alebo orgánom obce porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh v prípadoch, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti obce ,
h/podľa pokynov starostu obce vykonáva vyhľadávacie a objasňovacie úkony pri porušeniach právnych
predpisov, ktorých riešenie spadá do pôsobnosti obce,
i/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh v
prípadoch, ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce
j/ oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou
maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
k) 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.V ustanovení §25 ods.1 písm. g) znie : „g) technické vybavenie pre odchyt túlavých zvierat a ich
prevoz“ a terajšie ustanovenie písm. g) sa označuje ako písm.h) .

2. Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku Obecnej polície Lozorno ostávajú nedotknuté.

3. Túto zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Obecnej polície Lozorno schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Lozorne na svojom zasadnutí konanom dňa 21.10.2020 uznesením
č.60/2020.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce

