OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ

ŠTATÚT
Obecnej polície v Dunajskej Lužnej
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Čl. I.
Úvodné ustanovenie
Štatút Obecnej polície v Dunajskej Lužnej upravuje v súlade so všeobecne záväznými
predpismi postavenie a pôsobnosť obecnej polície , jej štruktúru, formy a metódy jej práce,
zásady hospodárenia so zvereným majetkom v prospech zabezpečenia verejného poriadku,
ochrany životného prostredia v obci a plnenia úloh podľa zákona.
Čl. II.
Právne postavenie obecnej polície
(1) Obecná polícia v Dunajskej Lužnej (ďalej len „ obecná polícia“) je v zmysle ustanovenia §
2 ods. 2 zákona SNR c. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov zriadená
VZN č. 3/2015, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 16. septembra 2015, s účinnosťou
od 1.októbra 2015.
(2) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
(3) Obecná polícia nemá právnu subjektivitu.
(4) Obecný úrad vo vzťahu k obecnej polícii vykonáva jej personálnu a mzdovú agendu.
(5) Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnej polícii vykonáva kontrolu nakladania so zvereným
majetkom obce.
(6) Právomoc obecnej polície v zmysle platných právnych noriem sa vzťahuje na všetky
osoby, ktoré majú na území obce bydlisko alebo sídlo alebo sa tu zdržujú, ak nie sú z tejto
právomoci na základe osobitných predpisov vyňaté.
(7) Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície prijímaní v súlade so zákonom o obecnej
polícii.
(8) Príslušníci obecnej polície sú zamestnancami obce a pri plnení úloh majú postavenie
verejného činiteľa.
(9) Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len osoba
a) bezúhonná a staršia ako 21 rokov,
b) telesne, duševne a odborne spôsobilá , ktorá spĺňa úplné stredné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie,
c) ktorá spĺňa svoju odbornú spôsobilosť na výkon funkcie obecného policajta.
(10) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné
zastupiteľstvo. Za svoju činnosť sa zodpovedá starostovi obce.
(11) Na obsadenie voľných funkcií v organizačnej štruktúre obecnej polície sa vyhlasuje
výberové konanie.. pričom kritériá výberového konania môžu byť stanovené interným
predpisom .
(12) Príslušník obecnej polície skladá sľub v zmysle zákona o obecnej polícii v tomto znení:
"Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov,
zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy."
(13) Pracovný vzťah príslušníkov obecnej polície upravuje pracovná zmluva medzi obcou a
príslušníkom obecnej polície, ktorý prijíma podmienky služby pre obec v policajnej profesii
vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii, štatútu obecnej polícii a interných smerníc.
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Čl. III.
Pôsobnosť obecnej polície
Pôsobnosť obecnej polície je daná katastrálnym územím obce Dunajská Lužná.
Čl. IV.
Vzťahy orgánov obce k obecnej polícii
(1) Starosta obce je
a) štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch k príslušníkom obecnej polície,
b) autoritou pre disciplinárne konanie a správne konanie.
(2) Obecné zastupiteľstvo:
a) zriaďuje a ruší obecnú políciu ako svoj poriadkový útvar,
b) schvaľuje organizačnú štruktúru, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických
prostriedkov a rozpočet obecnej polície,
c) schvaľuje štatút obecnej polície.
Čl. V.
Činnosť a organizačná štruktúra obecnej polície
(1) Činnosť obecnej polície sa delí na
a) riadiacu a administratívnu , čo je systém činností zameraných na riadenie výkonu služby,
na evidenciu a na iné administratívne úkony a vykonáva ju náčelník obecnej polície,
b) výkonnú , ktorá sa vykonávaná prostredníctvom hliadkovej, vyhľadávacej, zásahovej,
kriminálno-preventívnej činnosti, štatistiky a analýzy a vykonávajú ju všetci príslušníci
obecnej polície v jednotlivých zmenách.
(2) Zameranie výkonných činností je nasledovné:
a) hliadková činnosť sa vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný výkon bol
efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v obci,
b) vyhľadávacia činnosť na vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu
priestupkov a ich páchateľov a páchateľov trestných činov za účelom ich zistenia a
vyvodenia opatrení na udržiavanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku v
obci,
c) zásahová činnosť sa vykonávaná v prípade zistenia, oznámenia, prípadne podozrenia zo
spáchania priestupku, alebo trestného činu alebo iného správneho deliktu na základe
oznámenia, alebo vlastného zistenia,
d) kriminálno-preventívna činnosť na vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a iných
činností najmä príprava a realizácia kriminálno-prevenčných programov v záujme
predchádzania kriminality v obci,
e) štatistiku a analýzu vedú a vykonávajú všetci príslušníci OP jednotlivo, za celú obecnú
políciu ju vykonáva náčelník obecnej polície.
(3) Obecnú políciu tvoria:
a) náčelník obecnej polície,
b) príslušníci obecnej polície.
Čl. VI.
Riadenie obecnej polície
(1) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej
polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
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(2) Všetci príslušníci obecnej polície sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s
ktorými sa oboznámili pri plnení úloh , alebo v súvislosti s nimi, a ktoré v záujme osôb a
organizácií vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou. Od tejto povinnosti ich
môže oslobodiť starosta obce.
(3) Činnosť obecnej polície riadi náčelník, ktorý
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 veliteľom príslušného útvaru 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) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,
f) podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej
polície,
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu obce.
(3) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície.
Čl. VII.
Základné úlohy obecnej polície
(1) Obecná polícia :
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupracuje pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb
v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku
občanov obce, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím aj s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov,
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci a o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na
uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
d) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu obce,
e) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,
zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené
parkovisko, obytná zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel,
f) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
g) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej
polícii.
(2) Obec môže obecnej polícii vymedziť aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
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Čl. VIII.
Povinnosti príslušníkov obecnej polície
(1) 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,
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 zákona o obecnej polícii 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; ale len v prípade, ak
tým nevystaví vážnemu ohrozeniu 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.
Čl. IX.
Všeobecné oprávnenia príslušníkov obecnej polície
(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 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 predpisov,
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo 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, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ktorý je oprávnený prerokovať v blokovom konaní, alebo ak ide o
vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
(2) Okrem všeobecných oprávnení sú príslušníci obecnej polície ďalej oprávnení
a) požadovať preukázanie totožnosti,
b) požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností
pre odhalenie priestupkov,
c) otvoriť byt,
d) odňať vec,
e) použiť donucovacie prostriedky.
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Čl. X.
Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície
Príslušník obecnej polície pri pracovnej činnosti nenosí zbraň.
Čl. XI.
Náhrada škody

(1) Obec zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom obecnej polície v súvislosti s
plnením úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak ide o škodu spôsobenú
osobe, ktorá svojím protiprávnym 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.
Čl. XII.
Majetok a hospodárenie s majetkom obecnej polície
(1) Obecná polícia je povinná
a) riadne hospodáriť so zvereným majetkom, ktorý slúži v prospech plnenia zákonom
stanovených úloh,
b) zverený majetok zveľaďovať a zhodnocovať.
(2) Príslušníci obecnej polície sú povinní:
a) užívať a udržiavať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím alebo odcudzením,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
(3) Obecná polícia pri hospodárení so zvereným majetkom postupuje v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom obce.
(4) V záujme plnenia povinností pri hospodárení so zvereným majetkom obecnej polície sa
a) priebežné (pravidelné) vykonáva kontrola tohto materiálu,
b) 1 x ročne vykoná inventarizácia materiálu.
(5) Obecná polícia pri plnení úloh používa materiál (technické prostriedky, výstroj, výzbroj)
v súlade s platnými zákonnými normami.
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Čl. XI.
Rozpočet a financovanie potrieb obecnej polície
(1) Základom finančného hospodárenia obecnej polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh je
rozpočet obce.
(2) Rozpočtové hospodárenie obecnej polície sa riadi rozpočtovými pravidlami obce.
Čl. XII.
Spolupráca obecnej polície s inými orgánmi
(1) Obecná polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom Policajného
zboru, s 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 tohto zákona 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 tohto zákona 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 vecí a zoznam motorových vozidiel.
(5) V záujme plnenia úloh v oblasti prevencie okrem vyššie uvedených orgánov a organizácií
spolupracuje aj s občianskymi združeniami na území obce, s inými právnickými osobami a
fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
(6) Obecná polícia môže fyzickým osobám, ako aj právnickým osobám na ich požiadanie
poskytovať na základe zmluvy a za finančnú úhradu odborné služby, technické a iné
prostriedky.
(7) Zmluvy o poskytovaní odborných služieb, technických a iných prostriedkov medzi
obecnou políciou a právnickým osobami alebo fyzickým osobám uzatvára starosta obce na
základe podkladov pripravených náčelníkom obecnej polície.
Čl. XIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Štatút obecnej polície, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Štatút Obecnej polície v Dunajskej Lužnej nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia v
obecnom zastupiteľstve uznesením č.2015/10- na jeho zasadnutí dňa 27. 10. 2015.
Štefan Jurčík
starosta obce
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