OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Organizačný poriadok Obecnej polície Bernolákovo
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
(1) Organizačný poriadok je základným vnútorným predpisom Obecnej polície

Bernolákovo (ďalej len „obecná polícia“). Je záväzný pre všetkých zamestnancov
obecnej polície.
(2) Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi čl.

Štatútu Obce Bernolákovo v znení neskorších dodatkov a všeobecne záväzným
nariadením č. 3/2022 Obce Bernolákovo o obecnej polícii Bernolákovo v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje hlavné úlohy
obecnej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti zamestnancov, ustanovuje
vnútorné organizačné členenie, rozsah oprávnení a zodpovednosti nadriadených,
pôsobnosť a ako aj vzťahy obecnej polície k štátnym orgánom, orgánom samosprávy a
organizáciám.
Článok 2
(1) Obecná polícia je poriadkový útvar Obce Bernolákovo (ďalej len „Obec

Bernolákovo“), pôsobiaca pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany
životného prostredia na území katastra obce Bernolákovo. Podieľa sa na ochrane
dôstojného života obyvateľov a návštevníkov obce.
(2) Obecná polícia je zriadená nariadením v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej

polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Článok 3
(1) Symbolom obecnej polície je zástava, znak a odznak obecnej polície.
(2) Zástavu odovzdáva obecnej polícii starosta obce Bernolákovo. Obecná polícia je

povinná zástavu chrániť. Pokyn na použitie zástavy vydáva náčelník obecnej polície
(ďalej len „náčelník“).
(3) Náčelník môže vydať pokyn na použitie zástavy, najmä ak
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a) príslušníci obecnej polície (ďalej len „príslušník“) skladajú sľub na verejnosti,
b) sa príslušníci zúčastňujú spoločenských podujatí organizovanými samosprávnymi

orgánmi alebo štátnymi orgánmi a organizáciami,
c) sa obecná polícia zúčastňuje pietneho aktu v prípade úmrtia príslušníka.

Článok 4
Náklady spojené s činnosťou obecnej polície sa uhrádzajú z rozpočtu obce.
PRVÁ ČASŤ
Článok 5
Úlohy obecnej polície
(1) Obecná polícia plní úlohy podľa osobitného predpisu.1)
(2) Plní osobitné úlohy, ktoré sú jej uložené starostom a obecným zastupiteľstvom, ak

možnosť ich uloženia stanovujú osobitné predpisy.
(3) Úzku spoluprácu s poslancami obce zabezpečí náčelník a zástupca náčelníka.

DRUHÁ ČASŤ
Organizácia, stupne riadenia,
zodpovednosť a početné stavy obecnej
polície
Článok 6
Organizácia obecnej polície
1. Organizáciu obecnej polície na základe návrhu náčelníka s prihliadnutím na zvláštnosti

a rozsah plnenia úloh schvaľuje obecné zastupiteľstvo.2)
2. Zmeny vo vnútornej štruktúre a celkových plánovaných početných stavov obecnej

polície na návrh náčelníka, s prihliadnutím na potreby výkonu služby, schvaľuje
starosta.
3. Sídlo obecnej polície je na Viničnej ul. č. 2 v Bernolákove.
1)
2)

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
§ 4 zákona č. 564/1991 Zb.
§ 11 ods. 5 písm. k) zákona č. 377/1990 Zb.
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4. Obecná polícia sa člení na útvar:

a) veliteľstvo: náčelník
zástupca náčelníka
b) útvary obecnej polície:
útvar príslušníkov obecnej polície v priamom výkone /okrskári/
útvar operačné stredisko, stredisko PCO a monitorovacieho systému
útvar kynológie
5. Útvary sú riadené podľa zásady jediného zodpovedného. Každý zamestnanec má len

jedného bezprostredne nadriadeného, od ktorého dostáva príkazy a úlohy a ktorému
zodpovedá za ich plnenie. Výnimka je stanovená náčelníkovi a zástupcovi náčelníka.
6. Pracovné náplne jednotlivých pracovných pozícií zamestnancov obecnej polície sú

uvedené v popise pracovných činností.

Článok 7
Náčelník
(1) Obecnú políciu riadi náčelník, ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné

zastupiteľstvo. 3) Je nadriadený všetkým zamestnancom obecnej polície. Za svoju
činnosť zodpovedá starostovi. Náčelník je vedúcim organizačného útvaru.4) Náčelník
podľa potreby zriaďuje porady na riešenie rozhodujúcich a dôležitých otázok
súvisiacich s činnosťou obecnej polície. V prípade písomného poverenia starostu je
náčelník oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch robiť právne úkony za
zamestnávateľa.
Náčelník priamo riadi zástupcu náčelníka pre výkon služby.
(2) Náčelník organizuje, riadi a zodpovedá za činnosť obecnej polície. Za tým účelom

najmä:
a) zastupuje obecnú políciu navonok, vo svojej práci využíva poznatky a skúsenosti z

činnosti obecných a mestských polícií, ozbrojených síl a zborov v tuzemsku i v
zahraničí, s ktorými spolupracuje,
b) predkladá starostovi návrhy právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch a

návrhy na udelenie odmien zamestnancom obecnej polície,5) v prípade, ak nie je
náčelník poverený starostom robiť také právne úkony,
c) organizuje a riadi prácu zamestnancov obecnej polície; za tým účelom vydáva

záväzné príkazy, nariadenia, pokyny a rozhodnutia,
3)

§ 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb.

4)

§ 9 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

5)

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce
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d) predkladá starostovi správy na úseku vecí verejného poriadku v obci a o

výsledkoch činnosti obecnej polície; o závažných udalostiach ho informuje
okamžite,
e) spolupracuje s inými orgánmi,6)
f) predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a

zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
g) zabezpečuje odbornú prípravu a výcvik zamestnancov obecnej polície,
h) plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu.
(3) Náčelník zabezpečuje po personálnej a materiálnej stránke dopĺňanie s prihliadnutím

na rozsah a zložitosť ich úloh, objem finančných prostriedkov pridelené obecnej
polícii v danom kalendárnom roku.
(4) Plnenie úloh náčelníka ďalej zabezpečujú:
a) zástupca náčelníka v rozsahu stanovenom týmto organizačným poriadkom a na

základe rozhodnutí náčelníka,
b) ostatní zamestnanci obecnej polície v rozsahu splnomocnenia alebo poverenia

prípadne príkazu náčelníka, alebo stanovenou pracovnou náplňou k ich stupňu
riadenia alebo pracovnej pozícii.

Článok 8
Zástupca náčelníka
Zástupcu náčelníka zastupuje náčelník v čase jeho neprítomnosti v rozsahu
jeho práv a povinností, okrem vecí, ktoré si náčelník vyhradil len do svojej pôsobnosti.
Za svoju činnosť zodpovedá náčelníkovi. Náčelník svojim rozhodnutím určí
zástupcovi v akej oblasti podľa ods. 2 sa bude spolupodieľať na riadení chodu obecnej
polície.
(1)

zástupca náčelníka pre funkčné útvary metodicky usmerňuje výkon služby,
usmerňuje veliteľov hliadok s dôrazom na výkon služby (ďalej len „VH VS“),
a) metodicky riadiť výkon služby a práce na funkčných útvaroch,
(2)

b) určovať hranice okrskov,
c) predkladať náčelníkovi správy, informácie, analýzy a návrhy opatrení na úsekoch

ktoré riadi, kontrolovať plnenie úloh a prijatých opatrení a vyhodnocovať ich
efektívnosť,

6)

§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 564/91 Zb .
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d) ukladať úlohy, kontrolovať ich plnenie s cieľom plniť všeobecne záväzné

nariadenia, požiadavky starostu, ako i úlohy ustanovené osobitným zákonom,7)
e) mesačne a štvrťročne vyhodnocovať výsledky práce jemu podriadených,
f) plniť ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka.

Článok 9
Operačné stredisko
Oddelenie Pultu centrálnej ochrany a monitorovacieho systému
(1) Útvar Pultu centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“)

a monitorovacieho systému je
oddelením obecnej polície, zabezpečuje úlohy v oblasti:
a) prevádzky a údržby Pultu centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“),
b) technického pripojenia záujemcov na PCO,
c) monitorovanie kamerového systému (ďalej len „MKS“),
d) zabezpečenia prevádzky rádiovej siete, ktorú využíva obecná polícia,
e) metodického usmerňovania a praktickej pomoci užívateľom PCO.

(2) Útvar riadi a za jeho činnosť zodpovedá určený zamestnanec – operačný príslušník,

administrátor PCO, ktorý sú podriadený náčelníkovi a zástupcovi náčelníka.
(3) Operačný príslušník a administrátor PCO zodpovedá za:
a) organizovanie činnosti vo výkone útvaru,
b) vykonávanie kontroly plnenia úloh pracovníkov útvaru, prijímanie oznamov,

riadenie hliadok v teréne a včasné prijímanie opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov,
c) podávanie správ a informácií náčelníkovi a zástupcovi náčelníka o výsledkoch

činnosti v rozsahu pôsobnosti útvaru a postúpiť požiadavky na zabezpečenie
činnosti útvaru,
d) priebežné sledovanie právnych úprav na úseku pôsobnosti útvaru a prijímanie

opatrení a realizovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti útvaru,
e) vypracovávanie materiálov do pravidelnej porady náčelníka, pravidelnej porady

starostu, komisií, obecného zastupiteľstva; za týmto účelom zabezpečuje,
vyhodnocuje a sústreďuje potrebné materiály a dbá o ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
f) efektívne a účelne hospodárenie so zverenými pracovnými predmetmi a

technickými prostriedkami,

7)

Zákon č. 564/1991 Zb.
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g) za ochranu osobných údajov, ktorými disponuje útvar.

Článok 10
Oddelenie komunikácie a prevencie
( 1) Oddelenie komunikácie a prevencie (ďalej len „OKP“) zabezpečuje systémové
spracovanie agend a plnenie úloh v oblasti prevencie.
(1) OKP riadi a za jeho činnosť zodpovedá príslušník, ktorý je podriadený náčelníkovi

a zástupcovi náčelníka, príslušník oddelenia zodpovedá za:
a) poskytovanie informácií o činnosti obecnej polície masovokomunikačným

prostriedkom,
b) spracovávanie podkladov k propagácii vykonaných aktivít a dosiahnutých

výsledkov,
c) podieľa sa na zabezpečovaní a realizácii úloh vyplývajúcich z koncepcie a

stratégie prevencie kriminality,
d) spoluprácu s ostatnými subjektmi prevencie kriminality (napr. Policajný zbor,

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a pod.),
e) vyhodnocovanie plnenia úloh na úseku prevencie,
f) realizáciu osvetovej a prednáškovej činnosti v materských školách, základných

a stredných školách, v domovoch seniorov a pod.,
g) vypracovávanie podkladov k čerpaniu pridelených finančných prostriedkov

určených na prevenciu a propagáciu práce obecnej polície.

Článok 11
Útvar kynológie

a) posilňuje výkon služby hliadkam, zabezpečuje ochranu majetku a verejného

poriadku pri hromadných podujatiach organizovaných v katastrálnom území
obce,
b) zabezpečuje odborný výcvik psovodov pre potreby obecnej polície,
c) vykonáva výcvik služobných psov.
d) plní úlohy stanovené náčelníkom alebo zástupcu náčelníka
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(1) Zúčastňuje sa so súhlasom náčelníka alebo zástupcu náčelníka na odborných

podujatiach, súťažiach a prezentáciách, ktoré súvisia s obsahom činnosti útvaru
kynológie.
(2) Zásady práce z hľadiska starostlivosti o služobné zvieratá, ich výcvik, využívanie a

obstaranie upraví interným predpisom náčelník.

TRETIA ČASŤ
Práva a povinnosti zamestnancov
obecnej polície
Článok 12
Zamestnanci obecnej polície
(1) Zamestnanci obecnej polície sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh obecnej polície

podľa osobitného predpisu majú postavenie verejného činiteľa. 8) Títo zamestnanci sa
označujú ako príslušníci. Pri svojej činnosti sa riadia zákonmi a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o obecnej polícii, zákonom o verejnej
službe a Zákonníkom práce. Osobitné zásady podriaďovania sa pracovným príkazom,
ich plnenie a osobitné požiadavky na osobný vzhľad príslušníka počas práce stanoví
starosta v pracovnom poriadku obecnej polície.
(2) Príslušník skladá sľub.9) Sľub sa zakladá príslušníkovi do jeho osobného spisu.
(3) Plniť úlohy obecnej polície môže len zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky uvedené v

osobitnom predpise.10)
(4) Zamestnanci obecnej polície, ktorí zabezpečujú plnenie úloh obecnej polície, môžu

priamo plniť úlohy obecnej polície, najmä pokiaľ ide o úlohy obecného významu v
oblasti zabezpečovania verejného poriadku a ochrany majetku obce. Ak hrozí
nebezpečenstvo nesplnenia niektorej z úloh obecnej polície, ktoré nemôžu byť splnené
a odstránené silami a prostriedkami obecnej polície, rozhodne náčelník a v jeho
neprítomnosti zástupca o využití ďalších síl a prostriedkov ostatných výkonných
útvarov PZ.

8)

§ 5 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb.

9)

§ 5 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb.

10 )

§ 5 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb.

8

Článok 13
Mzda zamestnancov
Zamestnancovi obecnej polície patrí za vykonanú prácu mzda, s prihliadnutím na
osobitosť pracovných podmienok v obecnej polícii. Túto určí zamestnávateľ mzdovým
výmerom.
Článok 14
Rovnošata príslušníkov
(1) Príslušníkovi patrí rovnošata11) a iné súčasti výstroja.12)
(2) Príslušník je povinný nosiť rovnošatu pri plnení úloh obecnej polície. Výnimky môže

určiť riadiaci pracovník.
(3) Rovnošata je určená osobitným predpisom, 13) doplnená je identifikačným číslom

príslušníka a hodnostným označením.
Článok 15
Hodnostné označenie
Príslušníkovi prislúcha hodnostné označenie. Podrobnosti o hodnostnom označení je
uvedené v prílohe č.1.
Článok 16
Vzťahy obecnej polície k iným orgánom a organizáciám
Obecná polícia pri plnení úloh spolupracuje s príslušnými štátnymi,
samosprávnymi orgánmi a organizáciami.6)

Článok 17
Poskytovanie odborných služieb
(1) Obecná polícia môže fyzickým osobám a právnickým osobám na ich požiadanie

poskytovať služby za úhradu. Výnimku môže určiť starosta.

11 )

§ 22 zákona č. 564/1991 Zb.

12 )

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo č. /2021 o Obecnej polícii Bernolákovo v platnom znení 13)

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 532/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo č. /2021 o Obecnej polícii Bernolákovo v platnom znení
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(2) Činnosť podľa odseku 1 môže obecná polícia vykonávať len vtedy, ak tým nebude

znížená akcieschopnosť obecnej polície na plnenie jej úloh.
(3) Poskytovanie odborných služieb obecnou políciou fyzickým osobám a právnickým

osobám sa vykonáva na základe zmluvy a za úhradu.
(4) Zmluvy o poskytovaní odborných služieb obecnou políciou fyzickým osobám a

právnickým osobám uzatvára v mene obce starosta, alebo na základe poverenia
starostu náčelník.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 18
Spoločné ustanovenia
(1) Službou sa na účely tohto organizačného poriadku rozumie plnenie pracovných úloh

príslušníkom zaradeným v pracovnej pozícii stanovenej týmto organizačným
poriadkom.
(2) Za výkon služby a plnenie pracovných povinností v súlade s týmto organizačným

poriadkom zodpovedajú všetci zamestnanci obecnej polície zaradení vo všetkých
stupňoch riadenia.
(3) Všetky potrebné zmeny v tomto organizačnom poriadku je oprávnený vykonať

náčelník svojim aktom riadenia, pokiaľ si takéto zmeny nevyžadujú súhlas obecného
zastupiteľstva obce podľa osobitného predpisu.13)
Článok 19
Prechodné ustanovenia
(1) Na vzťahy neupravené týmto poriadkom sa uplatní zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník

práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v
znení neskorších predpisov a zákon č. 564/1991 Zb.
(2) Tam, kde z organizačného poriadku vyplýva povinnosť starostovi alebo náčelníkovi

stanoviť podrobnosti potrebné na jeho vykonanie, toto upravia aktom riadenia
prípadne interným predpisom.

13 )

napr. zákon č. 564/1991 Zb.
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Článok 20
Záverečné ustanovenie
(1) Zrušuje sa Organizačný poriadok obecnej polície s prílohami, schválený uznesením

obecného zastupiteľstva č. 8/1/2008 v znení dodatkov.
(2) Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 22.2.2022

..........................................................
Bc. Miroslav Turenič, v. r.
zástupca starostu obce
Spracovateľ:
Milan Krampl
Náčelník obecnej polície
Bernolákovo
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