
O B E C  B E R N O L Á K O V O 
       O b e c n ý  ú r a d ,  H l a v n á  1 1 1 ,  9 0 0  2 7  B e r n o l á k o v o  

 

 

NÁVRH 

            
Obec Bernolákovo vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 a ods. 3, písm. n),     

a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov vydáva: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

o Obecnej polícii Bernolákovo č. .../2022   
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie  

  

1. Základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu, riadenie a zastupovanie, povinnosti 

a oprávnenia príslušníkov obecnej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi upravuje 

zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  

2. Symbolom obecnej polície je znak a odznak obecnej polície.  

 

 Článok 2 

Pôsobnosť a postavenie Obecnej polície Bernolákovo 

 

1. Územná ako aj vecná pôsobnosť obecnej polície Bernolákovo (ďalej len „obecná 

polícia“) je vymedzená katastrálnym územím obce Bernolákovo. 

2. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obecná polícia 

Bernolákovo bola zriadená VZN č. 1/2008 s účinnosťou od 1.5.2008. 

3. Obecná polícia pri výkone svojej činnosti sa riadi ústavou, ústavnými zákonmi,  

všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce. 

4. Obecná polícia je poriadkový útvar obce pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku 

v obci, ochrany životného prostredia v obci, plnenia ďalších úloh vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí 

starostu obce. 

                                                                   

 

Článok 3 

Úlohy obecnej polície 

 

1.  Obecná polícia: 

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných 

osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, 

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku 

občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred 

zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov (pult centrálnej ochrany), 
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c) dbá o ochranu životného prostredia v obci, 

d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách a na verejne prístupných miestach, 

e) zabezpečuje kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení 

obecného zastupiteľstva, 

f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní 

priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, 

odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho  zo všeobecnej 

úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, 

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení 

svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, 

h) oznamuje príslušnému referátu alebo poverenému zamestnancovi obce porušenie zákazu 

požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov 

alebo mladistvou do 18 rokov, 

i) vykonáva dozor, najmä pochôdzkovou alebo hliadkovou službou na verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach, 

j) realizuje preventívne programy a opatrenia smerujúce k dodržiavaniu zákonnosti 

a verejného poriadku, realizuje prioritne preventívne programy pre deti a mládež v 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pre spoločenské organizácie pôsobiace 

v obci s využitím programov rezortu školstva, rezortu vnútra a prípadne iných vhodných 

programov, 

k) výchovne pôsobí na občanov obce a na osoby zodpovedné za organizovanie verejných 

podujatí tak, aby rešpektovali verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania, 

l) predkladá návrhy a podnety orgánom obce na zlepšenie úrovne ochrany verejného 

poriadku a na odstránenie príčin, ktoré vedú k jeho narušovaniu, 

m) doručuje písomnosti, ak tak určí súd.                                                                                                                                 

 

2. Účasť náčelníka obecnej polície v profesijných a odborných združeniach podlieha  

schváleniu obecného zastupiteľstva. 

3. Obecné zastupiteľstvo môže určiť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak sú definované   

v zákone o obecnej polícii alebo ak tak ustanovujú osobitné zákony. 

4. Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v     

súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu  jej 

činnosti alebo zákroku. 

 

Článok 4 

Organizácia obecnej polície 

  

1. Organizácia obecnej polície je určená jej organizačnou štruktúrou.  

2. Ďalšie podrobnosti organizácie obecnej polície a rámcová náplň práce jednotlivých 

zamestnancov obecnej polície je určená Organizačným poriadkom Obecnej polície obce 

Bernolákovo, ktorý schvaľuje starosta obce Bernolákovo. 

 

Článok 5 

Povinnosti príslušníka obecnej polície 

 

1. Príslušník obecnej polície je, okrem povinností stanovených zákonom o obecnej polícii, 

povinný: 

a) počas trvania pracovného pomeru si sústavne zvyšovať odbornú pripravenosť 

a fyzickú zdatnosť potrebnú k výkonu svojho povolania, 



3 

b) v čase pracovného voľna a ak je svedkom páchania trestného činu alebo priestupku 

vykonať zákrok, prípadne vyrozumieť najbližší útvar policajného zboru, ak je páchaný 

trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo 

majetok. 

2. 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 zacvičený. 

3. Občania sú povinní v naliehavých prípadoch poskytnúť príslušníkovi obecnej polície 

v medziach jeho poslania a úloh potrebnú súčinnosť. 

 

 

Článok 6   

Technické prostriedky a materiálne vybavenie 

  

1. 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 ústredne 

zabezpečujúce signalizáciu a iné zabezpečovacie a technické systémy určené na ochranu 

majetku a osôb (napr. stredisko registrácie poplachu a kamerové monitorovacie systémy).  

2. Obecná polícia je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, 

obrazové a iné záznamy z miest verejne prístupných, prípadne tiež zvukové, obrazové 

alebo iné záznamy o priebehu zákroku alebo úkonu.   

3. Ak sú k vyhotovovaniu záznamov podľa odseku 2 zriadené stále automatické systémy,    

je obecná polícia povinná informácie o zriadení týchto systémov vhodným spôsobom 

uverejniť.  

4. Príslušníci obecnej polície sú, v zmysle osobitného právneho predpisu, pri objasňovaní 

priestupku oprávnení vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na zistenie alkoholu 

dychovou skúškou prístrojom, ktorý určí objem alkoholu v krvi. Podrobnosti o používaní 

takéhoto prístroja určuje samostatná smernica schválená starostom obce. 

5. Podrobnosti o používaní motorových vozidiel, kamerového monitorovacieho systému, 

prípadne používaní ďalších technických prostriedkov a materiálneho vybavenia určujú 

ďalšie smernice schválené starostom obce.  

6. Materiálne vybavenie príslušníka obecnej polície je jednotné na celom území Slovenskej 

republiky na základe zákona o obecnej polícii. 

7. Príslušníci obecnej polície nosia pri svojej činnosti krátku guľovú zbraň, ktorej držiteľom 

je podľa osobitných predpisov obec Bernolákovo. Podmienky použitia zbrane, druhy 

donucovacích prostriedkov, podmienky ich použitia a povinnosti príslušníkov obecnej 

polície s týmto súvisiace vymedzuje zákon o obecnej polícii.  

 

 

Článok 7 

Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii 

 

1. Príslušník obecnej polície preukazuje svoju príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou s 

viditeľne umiestneným identifikačným číslom, ktoré je súčasťou odznaku príslušníka , 

preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj ústnym vyhlásením "obecná polícia".  

2. Pri plnení úloh obecnej polície nosí príslušník obecnej polície rovnošatu. 

3. V takomto prípade svoju príslušnosť k obecnej polícii preukazuje preukazom príslušníka 

obecnej polície, odznakom príslušníka obecnej polície s identifikačným číslom a ústnym 

vyhlásením "obecná polícia“.  
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4. Len ústnym vyhlásením preukazuje príslušník obecnej polície svoju príslušnosť k obecnej 

polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti  zákroku neumožňujú túto 

príslušnosť  preukázať rovnošatou alebo preukazom príslušníka obecnej polície. 

5. Príslušník obecnej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť          

k obecnej polícii. Nemusí tak urobiť len v prípade, ak to povaha a okolnosti zákroku 

neumožňujú.  

 

Článok 8 

Rovnošata príslušníka obecnej polície 

  

    Rovnošata príslušníkov obecných polícií je jednotná na celom území Slovenskej  republiky. 

Jej súčasti, farebné vyhotovenie a identifikačné znaky sú určené Zákonom o obecnej polícii a 

nadväzujúcimi právnymi normami.  

1. Vyobrazenie kruhového znaku obecnej polície umiestneného na ľavom rukáve bundy, 

plášťa, saka a košele, tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

2.  Súčasťou rovnošaty príslušníka obecnej polície je aj funkčné označenie, ktoré je upravené  

v jej organizačnom poriadku obecnej polície.  

3.   Príslušník obecnej polície nosí rovnošatu iba pri plnení úloh obecnej polície podľa Zákona 

o obecnej polícii alebo na základe rozhodnutia starostu obce Bernolákovo.  

2. Okrem výstrojných súčiastok uvedených v odseku 1 môže príslušník obecnej polície 

používať aj tieto ďalšie výstrojné súčiastky:  

a. pracovnú rovnošatu alebo kombinézu,  

b. šiltovku, baretku, brigadírku, zimnú čiapku, ktoré sú označené po obvode pásom s 

čierno-bielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, 

aby sa čierno-biele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane 

pokrývky hlavy je umiestnený odznak obecnej polície,                                  

c. plášť do dažďa, reflexnú nepremokavú bundu, sveter, šál a rukavice, 

d. reflexnú vestu pre zastavovanie vozidiel za zníženej viditeľnosti,  

e. ochrannú prilbu s priehľadným štítom,  

f. nepriestrelnú a taktickú vestu,  

3. Pracovnú rovnošatu alebo kombinézu je možné používať iba na základe príkazu náčelníka 

obecnej polície, alebo jeho zástupcu a to najmä v prípadoch zabezpečovania akcií, pri 

ktorých môže dôjsť k hromadnému narúšaniu verejného poriadku, pri vykonávaní 

služobnej prípravy, preventívno - propagačných akciách a pod. Pracovná rovnošata alebo 

kombinéza je tmavomodrej farby s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ na jej chrbtovej časti, 

s veľkosťou písmen najmenej 40 mm a s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ na hrudnej časti 

nad ľavým vreckom s veľkosťou písmen najmenej 15 mm. Farba písmen je biela. 

Súčasťou pracovnej rovnošaty sú pevné topánky čiernej farby, opasok s puzdrom na zbraň 

s ostatnými výstrojnými súčiastkami čiernej farby a šiltová čiapka tmavomodrej farby s 

odznakom „Obecnej polície Bernolákovo“ na čelnej časti.  Znak je v striebornej a v zlatej 

farbe.   

4. Zimná čiapka, sveter a šál sú tmavomodrej farby, rukavice sú čiernej farby. Na čelnej 

strane čiapky je umiestnený znak „Obecnej polície Bernolákovo.  

5. Plášť do dažďa je modrej farby s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ na chrbtovej časti s 

veľkosťou písmen najmenej 40 mm a hrudnej časti s veľkosťou písmen najmenej 15 mm. 

Farba písmen je biela.  

6. Reflexná vesta, alebo bunda sa používa pre zastavovanie vozidiel za zníženej viditeľnosti. 

Je žlto - zelenej reflexnej farby s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ na chrbtovej časti s 

veľkosťou písmen najmenej 40 mm a hrudnej časti s veľkosťou písmen najmenej 15 mm. 

Farba písmen je čierna.  
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7. Ochrannú prilbu s priehľadným štítom je možné používať iba na základe príkazu 

náčelníka MsP alebo jeho zástupcu a to najmä v prípadoch zabezpečovania akcií, pri 

ktorých môže dôjsť k hromadnému narúšaniu verejného poriadku. Prilba je čiernej 

farby  s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ na bokoch, s veľkosťou písmen najmenej 15 mm. 

Farba písmen je biela.  

8. Nepriestrelná a taktická vesta sa používa najmä v prípadoch zabezpečovania akcií, pri 

ktorých môže dôjsť k hromadnému narúšaniu verejného poriadku, obmedzení osobnej 

slobody páchateľovi trestného činu, ktorý je ozbrojený a v iných životu nebezpečných 

situáciách, alebo pri zásahu na objekt napojený k PCO. Vesta je tmavomodrej farby s 

nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ vľavo na hrudnej časti, s veľkosťou písmen najmenej 1,5 

cm. Farba písmen je biela.  

9. Ďalšie podrobnosti o používaní výstrojných a výzbrojných súčiastok určuje smernica o 

používaní výstrojných a výzbrojných súčiastok, ktorú schvaľuje starosta obce 

Bernolákovo.  

  

Článok 9 

Identifikačný odznak príslušníka obecnej polície 

  

1. Identifikačný odznak príslušníka obecnej polície je vyhotovený z kovu aj strojovo 

vyšívaný oválneho tvaru. Priemer oválu v širšej časti je 70 mm, v užšej 50 mm. V strede 

oválu je umiestnený erb obce Bernolákovo, nad ním je nápis ,,OBECNÁ POLÍCIA“ pod 

ním v spodnej časti je polkruhový nápis „BERNOLÁKOVO“ a pod nápisom v spodnej 

časti je identifikačné číslo príslušníka obecnej polície. Veľkosť písmen a číslic je 

najmenej 3 mm.  

2. Vyobrazenie identifikačného odznaku  príslušníka obecnej polície tvorí prílohu č. 2 tohto  

nariadenia.  

  

Článok 10 

Preukaz príslušníka obecnej polície 

  

1. Preukaz príslušníka obecnej polície je obdĺžnikového tvaru s rozmermi  8,5 x 7 cm. 

Predná strana preukazu obsahuje v hornej časti na ľavej strane je erb obce a v strede nápis 

„OBECNÁ POLÍCIA“  pod ním je umiestnená fotografia príslušníka OcP, vedľa 

fotografie je identifikačné číslo príslušníka obecnej polície. Pod ním je podpis starostu 

obce Bernolákovo. Zadná časť preukazu tvorí nápis ,,preukaz príslušníka obecnej polície 

Bernolákovo“. V strednej časti je meno, priezvisko a služobné číslo príslušníka. V dolnej 

časti je poučenie o oprávneniach príslušníka obecnej polície.  

2. Vyobrazenie preukazu príslušníka obecnej polície tvorí prílohu č. 3 tohto všeobecne 

záväzného nariadenia.  

  

Článok 11 

 Označenie motorových vozidiel OcP  

  

1. Na plnenie úloh obecnej polície podľa Zákona o obecnej polícii a tohto všeobecne 

záväzného nariadenia možno používať motorové vozidlá iba v bielom farebnom 

vyhotovení vozidla s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ tvoreným veľkými tlačenými 

písmenami čiernej farby umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na 

prednej časti vozidla  a na zadnej časti vozidla. Veľkosť písmen tvoriacich nápis na 

obidvoch bočných stranách vozidla a na prednej časti vozidla je najmenej 100 mm. 
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Veľkosť písmen tvoriacich nápis na zadnej časti vozidla je najmenej 50 mm. Na 

obidvoch predných dverách vozidla je vedľa umiestneného erbu obce Bernolákovo 

podľa prvej vety umiestnený nápis „OBECNÁ POLÍCIA“ tvorený veľkými tlačenými 

písmenami čiernej farby s veľkosťou najmenej 40 mm. Na prednej časti vozidla je nad 

nápisom podľa prvej vety umiestnený erb Obce Bernolákovo. Vybavené 

bezpečnostným reflexným pásom modrej farby na bočných stranách vozidla.   

2. Ustanovenie o označení vozidiel podľa odseku 1 sa nevzťahuje na služobné motorové 

vozidlá, o ktorých rozhodne starosta obce Bernolákovo. Takéto vozidlá môžu byť 

použité aj na hliadkovaciu činnosť v prípade nepojazdnosti vozidla s označením 

obecnej polície.   

  

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať prijatím nového všeobecne 

záväzného nariadenia.  

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Bernolákovo na svojom 1. zasadnutí dňa  ............., uznesením číslo .../1/2022. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli obce, t.j. ............ 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o Obecnej polícii Bernolákovo. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Znak kruhový obecnej polície  

Príloha č. 2: Identifikačný odznak  príslušníka obecnej polície 

Príloha č. 3: Vyobrazenie preukazu príslušníka obecnej polície 

 

 

 

 

                                                                              Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.  

                   starosta obce                                                                                       

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa: 28.11.2022 

Návrh VZN zvesený dňa: 

VZN schválené dňa:           13.12.2022            

VZN účinné dňom:     
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Príloha č.1:  Znak Obecnej polície Bernolákovo 
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Príloha č. 2: Identifikačný odznak  príslušníka obecnej polície 
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Príloha č. 3: Vyobrazenie preukazu príslušníka obecnej polície 

 
 


