Obecná polícia
Nálepkovo
________________________________________________________
Nálepkovo 18.11.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 1/2015
o obecnej polícii
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove, v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/91 Z.z.
o obecnej polícii, v znení zákona NR SR č.250/1994 Z.z., zákona č. 319/1999 Z.z., nariadenia
vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej
polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru, zákona č. 333/2003
Z.z., ako aj vyhlášky č. 532/2003 MV SR a v súlade s §-4 ods. 3 písm. j.) a písm. m.) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vymedziť postavenie a základné
úlohy obecnej polície, v súlade s vyššie citovanými zákonmi a nariadeniami obce Nálepkovo.
§2
Postavenie obecnej polície
(1) Obecná polícia je poriadkový útvar obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ),
pôsobiaci pri zabezpečovaní úloh zakotvených v zákone SNR č. 564/91 Z.z.
o obecnej polícii, obecných úloh a všeobecne záväzných nariadení obce, obecného
zastupiteľstva a starostu obce.
(2) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov
obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo.
(3) Organizáciu polície určuje starosta obce.
(4) Vedie ju náčelník obecnej polície (ďalej len OcP), ktorého do funkcie na dobu
neurčitú na návrh starostu vymenúva OZ.
(5) Náčelník OcP riadi:
- príslušníkov obecnej polície
- zamestnancov obecného úradu podieľajúcich sa na zabezpečovaní a ochrane
verejného poriadku obce
(6) Náčelník obecnej polície je povinný do 31. marca každého kalendárneho roka
pripraviť správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok.
Správu schvaľuje starosta obce a zasiela ju na ministerstvu vnútra.

§3
Základné úlohy obecnej polície
(1) Základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu, riadenie, základné povinnosti,
oprávnenia a povinnosti príslušníkov obecnej polície, vzťahy a spoluprácu s inými
orgánmi, upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov.
(2) Zabezpečenie verejného poriadku v obci, ochrana majetku obce a občanov pred
krádežou, stratou, zneužitím alebo poškodením.
(3) Ochrana životného prostredia v obci.
(4) Dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejne
prístupných miestach.
(5) Vykonávať kontrolu všeobecne záväzných nariadení obce, rozhodnutím OZ
a starostu.
(6) Ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky
ustanovené
osobitným predpisom.
(7) Spolupráca s ďalšími orgánmi obce z dôrazom na dodržiavanie nariadení
a predpisov.
(8) Oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré sa zistia pri
plnení úloh a ktorých riešenia nepatria do právomoci obce.
§4
Zloženie, organizácia a riadenie obecnej polície v Nálepkove
(1) Obecná polícia - postavenie a základné úlohy obecnej polície sú popísané v § 2 a § 3
tohto Všeobecne záväzného nariadenia
(2) Obecná polícia sídli v budove hasičskej zbrojnice na adrese:
Hasičská zbrojnica, ul. Zimná 494/4, Nálepkovo 053 33
Kontakt:
Pevná linka: 053/4494268, mobil: 0903 635 803
Náčelník obecnej polície:
mobil: 0903 635 803
Ďalší kontakt:
mobil: 0903 635 806
Email:
obecna.policia@nalepkovo.sk
(3) Zloženie obecnej polície:
a. 1 náčelník + 4 obecní policajti
b. 4 operátori kamerového systému (chránená dielňa)
c. Pomocník občianske hliadky - počtom upravene podľa obce
(4) Operátor kamerového systému:
a. Nepretržite sleduje situáciu v obci na kamerovom systéme umiestnenom
v hasičskej zbrojnici
b. V prípade narušenia verejného poriadku vyrozumie hliadku obecnej polície
a zároveň nastaví systém tak aby zadokumentoval čo najviac z uvedeného
konania
c. Ak hliadka obecnej polície nemá službu, vyrozumieva príslušníkov Obvodného
oddelenia v Nálepkove alebo vola na linku 158
d. Zamestnanec vykonávajúci službu zodpovedá za uzamknutie budovy v čase od
15.00 h do 07.00 h a v dňoch voľna od 07.00 h do 07.00 h

e. V nočnej dobe vykonáva kontrolu v obci v rozsahu , ktorý umožňuje kamerový
systém
f. V prípade neprítomnosti operátora nastaví kamery tak, aby mali čo najväčší
rozsah záberu
g. Eviduje do zošita služieb poruchy systému alebo nahratie sporných situácii,
kde zaznamená, číslo kamery, dátum a čas od - do, vykonané opatrenie.
h. V prípade sporných situácii okamžite vyrozumie náčelníka obecnej polície
i. V neprítomnosti obecných policajtov vydáva a odoberá reflexné vesty
s nápisom POMOCNÍK OBČIANSKEJ HLIADKY pred nástupom
a ukončením služby pomocníkom občianskej hliadky
j. Riadia sa pracovnou náplňou operátora kamerového systému vydaným
náčelníkom obecnej polície
k. Dochádzku vedú do knihy služieb
(5) Pomocné občianske hliadky:
a. Sú tvorené spravidla s členov komunít v obci, ktorých vyberá obec podľa
kritérií so zreteľom na úlohy, ktoré v obci a v komunitách vykonávajú
b. Nástup a ukončenie služby začína v budove obecnej polície pokiaľ náčelník
obecnej polície nerozhodne inak
c. Zápis do knihy dochádzky pred nástupom a ukončenie služby vykonajú
v budove hasičskej zbrojnice
d. Súčasťou a ukončením služby je prebratie a odovzdanie reflexnej vesty
s nápisom „POMOCNÍK OBČIANSKEJ HLIADKY“
e. Inštruktáž do služby a kontrolu vykonajú iba obecný policajti alebo starosta
obce
f. Výkon činnosti je podľa potrieb obce na úseku verejného poriadku, ochrany
majetku, ochrane deti a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného
prostredia, ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove č.
25/2006 zo dňa 2. 5. 2006 o obecnej polícii.
(2) V platnosti naďalej ostáva Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 25/2006 o obecnej polícii „Výstroj obecnej polície“, schválená obecným
zastupiteľstvom č. 94/2015 dňa 29.6.2015, ktorá sa označuje ako Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o obecnej polícii.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Nálepkove dňa 11.12.2015 uznesením č. 134/2015-OZ.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli.
V Nálepkove, dňa 11.12.2015
Ing. Dušan DANIEL
starosta obce
Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 18.11.2015
Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 11.12.2015

