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Návrh Organizačného poriadku Obecnej polície v Zemnom vyvesený na úradnej tabuli v obci Zemné dňa:
09.02.2015
Návrh Organizačného poriadku Obecnej polície v Zemnom schválený Obecným zastupiteľstvom v Zemnom
dňa: 24.02.2015
Organizačný poriadku Obecnej polície v Zemnom nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Obecná polícia Zemné
941 22 Zemné č. 268

Organizačný poriadok obecnej polície
Tento organizačný poriadok je určený pre všetkých príslušníkov obecnej polície Zemné a má za
úlohu medzi iným určiť v zmysle §4 zákona č. 564/1991 Zb. Z SNR o obecnej polícii organizáciu, objem
mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície Zemné s prihliadnutím na
rozsah jej úloh. Každý príslušník obecnej polície obce Zemné musí byť s organizačným poriadkom
obecnej polície oboznámený. Organizačný poriadok obecnej polície je prístupný každému príslušníkovi
obecnej polície.
Čl. 1
Organizácia obecnej polície
1. Sídlo Obecnej polície sa nachádza na v obci Zemné č. 268, v budove obecného úradu.
2. Obecná polícia pracuje v tejto organizačnej štruktúre :
a) Náčelník
b) Zástupca náčelníka
c) Príslušník
Povinnosti a podriadenosť príslušníkov obecnej polície sú vymedzené v § 6 a 7 zákona č.564/1991 Zb.
Z NR SR
Čl. 2
Územná pôsobnosť obecnej polície
1. Obecná polícia Zemné pôsobí v katastrálnom území obce Zemné.
Čl. 3
Úradné hodiny a pracovný čas obecnej polície
1. Obecná polícia Zemné pôsobí v nepravidelnom pracovnom čase v rozsahu 37,5 hodiny týždenne
rozvrhnutom podľa plánu náčelníka obecnej polície s prihliadnutím na aktuálne potreby obce Zemné.
2. V mimoriadnych prípadoch môže náčelník obecnej polície Zemné alebo starosta obce Zemné nariadiť
pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek alebo všetkým príslušníkom obecnej polície.
3. Do pracovnej doby príslušníkovi obecnej polície sa započítava okrem času priameho výkonu
zamestnania taktiež:
a) čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre,
oddeleniach PZ SR, oddeleniach správnych orgánov, ak to súvisí s výkonom práce obecnej polície,
b) príprava fyzickej zdatnosti a tomu zodpovedajúce preskúšania v rozsahu maximálne 2 hodín týždenne,
c) účasť na služobných poradách vyplývajúcich z povinností príslušníkov obecnej polície,
d) nariadená práca nadčas.
4. Prácu nadčas možno vykonávať na základe príkazu starostu obce najviac v rozsahu, ktorý povoľuje
Zákonník práce .

Čl. 4
Objem mzdových prostriedkov
Objem mzdových prostriedkov je určený rozpočtom Obce Zemné.
.
Čl. 5
Technickými prostriedkami sú
1. počítač
2. baterka
3. fotoaparát
4. minimálne 1 mobilný telefón
5. donucovacie prostriedky podľa zákona
Čl. 6
Skúška fyzickej zdatnosti
Skúška fyzickej zdatnosti sa vykonáva raz ročne podľa termínu, disciplín a limitov určených starostom
obce .Disciplíny sú rovnaké pre každého príslušníka obecnej polície pričom limity jednotlivých disciplín
sú rozdelené podľa veku príslušníka. Skúšku fyzickej zdatnosti musí absolvovať každý príslušník
Obecnej polície v Zemnom a ak sa jej nemôže zúčastniť v určenom termíne z objektívnych dôvodov určí
sa náhradný termín. Medzi plnením jednotlivých disciplín sú primerané časové prestávky. Ak je
príslušník obecnej polície pri overovaní fyzickej zdatnosti hodnotený ako nevyhovujúci, je povinný
podrobiť sa opakovanému overeniu fyzickej zdatnosti v opravnom termíne do troch mesiacov. O skúške
sa vykoná zápis.
Čl. 7
Zameranie činnosti Obecnej polície
1. Hliadková činnosť je vykonávaná pešo v prípade potreby služobným vozidlom obce tak, aby policajný
výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v obci (prevencia).
2. Vyhľadávacia činnosť je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu priestupkov a ich
páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na udržiavanie verejného poriadku a ochranu
občanov a ich majetku.
3. Zásahová činnosť je vykonávaná príslušníkmi obecnej polície, ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť a je
vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu alebo
prečinu na základe oznámenia, prípadne vlastného zistenia.
4. Kriminálna - preventívna činnosť je vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a iných činností najmä
príprava a realizácia kriminálno-preventívnych programov v záujme predchádzania kriminalite v obci.
Čl. 8
Hodnostné označenie
Obecná polícia v Zemnom nemá určené a nepoužíva hodnostné označenie.

Čl. 9
Záverečná časť
1.
2.

Na tomto organizačnom poriadku Obecnej polície Zemné sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa
24.02.2015.
Zmeny a doplnky tohto organizačného poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v obci Zemné.

Ing. János Bób
Starosta obce

