Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch, na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 65/2013
o obecnej polícii

§1
Úvodné ustanovenia
1. Dňom 01.10.2007 bola zriadená Obecná polícia vo Veľkých Levároch. Obecná polícia je poriadkový
útvar zriadený podľa § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 2 ods. 2 zákona
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP“).
2. Pokiaľ sa v texte nariadenia vyskytuje pojem „obec“, rozumie sa tým obec Veľké Leváre.
3. Pokiaľ sa v texte nariadenia vyskytuje pojem „príslušník“, rozumie sa tým príslušník Obecnej polície
Veľké Leváre.

§2
Organizácia obecnej polície
1. Obecnú políciu (ďalej len „OP“) tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce.
2. Príslušníci OP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
3. 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.
4. 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“.

§4
Riadenie obecnej polície
1. Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník. Za tým účelom najmä:
a) organizuje prácu príslušníkov OP,
b) podáva starostovi obce a v prípade jeho neprítomnosti prednostovi úradu správy o situácii na
úseku verejného poriadku a o výsledkoch činnosti obecnej polície, o závažných udalostiach informuje
okamžite,
c) spolupracuje s príslušným útvarom Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej 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) plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu.

§5
Pracovnoprávne vzťahy
1. Štatutárnym zástupcom Obce v pracovnoprávnych vzťahoch je starosta Obce.
2. Práva a povinnosti príslušníkov OP v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú upravené Zákonníkom
práce, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Organizačným poriadkom obce Veľké Leváre.

§6
Úlohy Obecnej polície obce Veľké Leváre
1. Základné úlohy Obecnej polície pre príslušníkov Obecnej polície súvisiace s plnením ich úloh sú
definované v Zákone o obecnej polícii. ( zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii)
2. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Veľké Leváre môžu vymedziť Obecnej polícii aj ďalšie úlohy
ako sú definované v Zákone o obecnej polícii, ak tak ustanovujú osobitné zákony.
3. Obecná polícia pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku vykonáva v obci hliadkovú
a obchôdzkovú službu a plní konkrétne úlohy, ktoré jej vo svojej právomoci uloží obecné
zastupiteľstvo a starosta obce.
4. Obecná polícia dohliada na dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných nariadení, chráni
majetok, iné zákonom chránené spoločenské vzťahy a oprávnené záujmy obce a jeho obyvateľov.

§7
Povinnosti obecnej polície obce Veľké Leváre
1. Základné povinnosti OP upravuje zákon.
2. Príslušník OP je okrem toho povinný:
a) sústavne, počas trvania pracovného pomeru si zvyšovať odbornú a fyzickú pripravenosť.
b) v čase mimo služby vykonať zákrok, prípadne vyrozumieť najbližší útvar policajného zboru,
ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie
alebo majetok.
3. Príslušník obecnej polície nie je povinný vykonať služobný zákrok ak:
a) je v čase mimo služby pod vplyvom takých liekov alebo iných látok, ktoré vážne znižujú
jeho schopnosť správne konať,
b) na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený
c) tomu bráni dôležitý záujem služby.

§8
Oprávnenia Obecnej polície obce Veľké Leváre
Všeobecné oprávnenia, oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, oprávnenie požadovať
vysvetlenie, oprávnenie otvoriť byt a oprávnenie odňať vec upravuje zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej
polícii.

§9
Technické prostriedky a materiálne zabezpečenie Obecnej polície

1. Rozsah technických prostriedkov a materiálne vybavenie obecnej polície určuje Obecné
zastupiteľstvo obce Veľké Leváre schválením rozpočtu obecnej polície na príslušný kalendárny rok
s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
2. Za účelom ochrany života a zdravia, majetku obce a jej občanov, ako aj iného majetku v obci pred
poškodením, zničením, odcudzením, stratou alebo zneužitím, je obecná polícia oprávnená v rámci
príslušných právnych predpisov využívať technické systémy určené na ochranu majetku a osôb (napr.
kamerový monitorovací systém).
3. Obecná polícia je oprávnená , ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové,
obrazové a iné záznamy z miest verejne prístupných. Vyhotovené záznamy možno využiť len na účely
trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

§10
Zbraň a donucovacie prostriedky
Zbraň
1. Príslušník OP vo Veľkých Levároch nosí pri pracovnej činnosti zbraň.
2. Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných
predpisov obec.
3. Príslušník OP je oprávnený použiť zbraň:
a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesta, kde je vstup zakázaný,
po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

§11
Donucovacie prostriedky
Okruh prípustných donucovacích prostriedkov a pravidlá ich použitia príslušníkmi obecnej polície
upravuje zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii.

§12
Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii
1. Príslušník obecnej polície preukazuje svoju príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou a viditeľne
umiestneným identifikačným číslom, preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj ústnym
vyhlásením „obecná polícia“.
2. Príslušník obecnej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k obecnej polícii.
Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú.
3. Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník obecnej polície svoju príslušnosť k obecnej polícii iba vo
výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť iba vo výnimočných
prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať rovnošatou alebo
preukazom príslušníka obecnej polície.

§13
Spolupráca obecnej polície Veľké Leváre s inými orgánmi
1. OP vo Veľkých Levároch pri plnení svojich úloh spolupracuje:
a) s orgánmi Policajného zboru Slovenskej republiky, orgánom štátneho odborného dozoru nad
bezpečnosťou práce a orgánmi Štátnej zdravotníckej správy, orgánmi Štátneho dozoru vo veciach
životného prostredia, železničnou políciou a s inými štátnymi orgánmi.

§14
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 58/2013
vo Veľkých Levároch dňa 26.06.2013, nadobúda platnosť dňom podpisu starostom obce a účinnosť
15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 43/2007 o obecnej polícii.

Bc. Štefan Kudlička
Starosta obce
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