
     Všeobecne záväzné nariadenie 
        o obecnej polícii   

            č. 3/2004 
       

            O postavení, úlohách a organizácii obecnej polície 
 
OBECNÁ POLÍCIA v Terchovej bola zriadená  dňa 12. 12. 2003  uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Terchovej č. 1-9/2003 a  v súlade s ust. §-u 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení a § 2 ods. 2 zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení obce: 
 
 

     ČASŤ PRVÁ 
  ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

               § 1 
1/ Obecná polícia je poriadkovým útvarom obce, pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku 
v obci a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení 
obecného zastupiteľstva a  rozhodnutí starostu. 
 
2/ Obecná polícia vykonáva svoju činnosť na  území, ktoré je totožné s katastrálnym územím obce 
Terchová.  
 

        § 2 
1/ Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje OZ všeobecne záväzným nariadením. 
 
2/Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu, počet zamestnancov, objem mzdových prostriedkov a 
rozsah  technických prostriedkov obecnej polície. 
 

ČASŤ DRUHÁ 
        ÚLOHY OBECNEJ POLÍCIE 
 

       § 3 
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 ( pulty 
centrálnej ochrany ), 
 
c/ dbá na ochranu životného prostredia v obci, najmä zamedzovaním vytárania nelegálnych skládok 
odpadu, chovu a držania hospodárskych  a domácich zvierat tak, ako tieto vyplývajú zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, štatútu a všeobecne záväzných nariadení obce, 
 
d/ dbá o udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 
a verejne prístupných miestach,  
 
e/ ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom  
/1/ a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti  cestnej  premávky spáchané neuposlúchnutím  
zákazov vyplývajúcich z miestnej úpravy cestnej premávky/2/, objasňuje priestupky, ktoré je 
oprávnená prejednať v blokovom konaní ak tak ustanovuje osobitný zákon /3/, 



 
f/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh 
a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, 
 
g/ vykonáva iné jej zverené úlohy a povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení 
obce, uznesení OZ a rozhodnutí starostu obce. 
 

   ČASŤ TRETIA 
   ORGANIZÁCIA A RIADENIE OBECNEJ POLÍCIE 
 

        § 4 
Organizačné členenie OP tvoria policajné okrsky. Územné členenie obvodu OP na okrsky a ich 
počet upravuje organizačný poriadok OP.  
 
 

 POLICAJNÝ OKRSOK 
 

        § 5 
Policajný okrsok je územne vymedzená časť obce. Policajný okrsok je spravidla totožný 
s volebným obvodom pre voľby do OZ. 
 

        § 6  
Za výkon činnosti OP v policajnom okrsku zodpovedá zamestnanec, ktorému bol okrsok zverený 
a ktorý je podriadený náčelníkovi OP. 
 

          NÁČELNÍK OP 
 

         § 7 
Za výkon činnosti OP zodpovedá jej náčelník starostovi obce Terchová. Náčelník OP je podriadený 
starostovi obce Terchová. Náčelníka OP vymenúva a odvoláva na návrh starostu OZ. 
 

              § 8 
1/   náčelník OP predovšetkým: 
 
a)   riadi činnosť jemu priamo podriadených zamestnancov, 
 
b) podáva starostovi obce správy o stave dodržiavania verejného poriadku a výsledkoch činnosti 
OP, 
 
c) spolupracuje s riaditeľom OO PZ Terchová, orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
verejného poriadku a ochrany životného prostredia v obci a inými orgánmi a organizáciami, 
 
d)  uplatňuje požiadavky na materiálne a finančné zabezpečenie činnosti OP a zodpovedá za 
hospodárne využívanie jej zverených prostriedkov, 
 
e) organizuje a zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov OP, 
 
f) starostovi obce predkladá návrhy tykajúce sa pracovno-právnych vzťahov zamestnancov OP, 
 
g)  plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre neho z organizačného poriadku, uznesení OZ a pokynov 
starostu obce  
 



h) rieši a rozhoduje o postihoch za priestupky, alebo porušenia všeobecne záväzných nariadení obce 
riešených zamestnancami OP, ak tieto boli napadnuté nesúhlasom, alebo sťažnosťou postihnutej 
osoby,  
 
ch) dohliada na zákonnosť pri rozhodovaní o priestupkoch riešených zamestnancami OP a tieto 
schvaľuje,  
              § 9 
Podrobnejšiu úpravu organizácie OP upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje OZ. 
 

           ZÁSTUPCA NÁČELNÍKA OP 
 

        § 10 
Náčelníka OP v čase v jeho neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého na dobu jeho neprítomnosti 
určí z radov zamestnancov OP. 

 
             ČASŤ ŠTVRTÁ 
       ZAMESTNANCI  OP 
 

        § 11 
1/ Zamestnancom OP sa môže stať len osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené predpoklady /4/, 
 
2/ Zamestnanci OP sú zamestnancami obce, pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa /5/, 
 
3/ Zamestnanec OP skladá do rúk starostu zákonom predpísaný sľub /6/, 
 
4/ Pracovník OP môže plniť jej úlohy iba vtedy, ak má pre to odbornú spôsobilosť. Odbornú 
spôsobilosť preukazuje vykonaním odbornej skúšky pred komisiou policajného zboru /7/, 
 
5/ Výcvik a školenie pracovníkov OP zabezpečuje jej náčelník na náklady obce.  
 

      ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNENIA ZAMESTNANCOV OP 
 

      § 12  
1/ Zamestnanci  OP sú  pri plnení úloh povinní najmä: 
 
a) dodržiavať  ústavu, zákony a iné všeobecne záväzné právne normy, predpisy upravujúce činnosť 
OP, VZN obce a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka a starostu, 
 
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom 
v súvislosti s činnosťou OP vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd 
neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákonom, 
 
c) zakročiť podľa svojich možností a v medziach zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
noriem, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný 
trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt, 
 
d) zakročiť ak je ohrozený život, zdravie, alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by sa 
tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo inej osoby, 
 
e) ak bol spáchaný trestný čin, oznámiť vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy 
veci tiež zamedziť vstupu nepovolaným osobám na miesto činu, 
 
f) pri vykonávaní zákroku poučiť osoby o ich právach, 
 



g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi OP závady a nedostatky , ktoré znemožňujú, ohrozujú alebo 
sťažujú výkon jeho činnosti, 
 
2/ Zamestnancom OP sa počas pracovnej doby zakazuje požívať alkoholické nápoje a iné omamné 
látky a užívať lieky, ktoré znižujú ich pracovnú schopnosť, 
   
3/ Ak sú dôvody na vykonanie zákroku a pracovník OP nemôže sám zákrok vykonať, je povinný 
vykonať nevyhnutné opatrenia, najmä vyrozumieť policajný zbor, 
 

       § 13 
Zamestnanci OP pri plnení úloh majú tieto všeobecné oprávnenia: 
  
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok alebo iného 
protiprávneho konania,    
 
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky  zistené pri plnení úloh a vykonávať 
objasňovanie priestupkov /8/, 
 
c) zadržať osobu pristihnutú pri trestnom čine  a urobiť úkony podľa osobitných predpisov /9/, 
 
d) presvedčiť sa, či ten kto je zadržaný, nie je ozbrojený alebo či nemá u seba inú vec, ktorou by 
mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať, odobratú vec alebo zbraň odovzdať 
orgánu policajného zboru spolu so zadržanou osobou /10/, 
 
e) prikázať každému, aby nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta, alebo sa na nich zdržiaval, 
pokiaľ tak vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh OP alebo obce, 
 

                          § 14 
Pracovník OP okrem všeobecných oprávnení uvedených v § 13 je oprávnený požadovať 
preukázanie totožnosti, požadovať vysvetlenie, otvoriť byt a odňať vec, za podmienok 
ustanovených zákonom /11/, 
 

                          § 15 
1/ Pracovník OP pri zákroku môže v odôvodnených prípadoch, za podmienok ustanovených 
zákonom /12/ použiť donucovacie prostriedky. Donucovacími prostriedkami sú hmaty a chvaty, 
údery a prvky sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá a služobný pes. 
 
2/ Pred použitím donucovacích prostriedkov je pracovník OP povinný vyzvať osobu proti ktorej 
zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude proti nej použitý niektorý 
z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám 
napadnutý alebo keď je ohrozený život a zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu 
brania iné okolnosti, 
 
3/ O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje pracovník OP podľa konkrétnej 
situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje nespôsobil neprimeranú ujmu. Pracovník OP o použití 
donucovacieho prostriedku  spíše záznam a predloží ho náčelníkovi OP, ktorý je povinný 
vyhodnotiť jeho oprávnenosť. 
 

                         § 16 
Zamestnanec OP pri výkone povolania a za podmienok ustanovených zákonom /13/ nosí krátku 
guľovú zbraň, ktorej držiteľom je obec. Použiť zbraň je oprávnený len v prípade nutnej obrany  
a krajnej núdze /14/, alebo aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo 
miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby osoba od útoku upustila. 
 



                         § 17 
1/ Zamestnanec OP preukazuje svoju príslušnosť k OP preukazom pracovníka, rovnošatou 
s identifikačným číslom viditeľne umiestneným, ako aj ústnym vyhlásením „Obecná polícia“. 
 
2/ Preukaz obsahuje označenie „Obecná polícia Terchová“, identifikačné číslo, meno a priezvisko, 
fotografiu a podpis starostu. 
 
3/ Preukaz sa môže používať len pri plnení úloh OP.  
 
4/ Pred zákrokom je zamestnanec OP povinný preukázať svoju príslušnosť k OP. Nemusí tak  
urobiť len v prípadoch, keď to povaha a okolnosti zákroku nedovoľujú. 
       

                        § 18 
1/ Rovnošata musí byť označená znakom  obce a slovami „Obecná polícia Terchová“ 
a identifikačným číslom zamestnanca OP. Súčasťou rovnošaty je znak obecnej polície obsahujúci 
erb obce.  
 
2/ Rovnošatu môžu zamestnanci OP používať len pri plnení jej úloh. 
 

                        § 19 
Porušenie ustanovení tohoto VZN obce a organizačného poriadku OP je porušením základných 
pracovných povinnosti zamestnanca OP a v zmysle zákonníka práce je porušením pracovnej 
disciplíny. Takúto skutočnosť náčelník OP predloží spolu so svojím stanoviskom k riešeniu 
starostovi obce. 
 

                        § 20 
Sťažnosti a podnety na protiprávne konanie pracovníkov OP, jej náčelník po ich obdržaní predloží 
prostredníctvom starostu na riešenie komisii, zriadenej starostom obce, za účelom prešetrenia 
takýchto sťažností a podnetov. 
 

                ČASŤ PIATA 
         NÁHRADA ŠKODY 
 

                              § 21 
1/ Obec zodpovedá za škody spôsobené zamestnancami OP pri plnení jej úloh  ako i za škody 
spôsobené osobami poskytujúcimi im pomoc podľa zákona /15/ 
 
2/ O náhrade škody rozhoduje starosta na návrh škodovej komisie obce. 
 

              ČASŤ ŠIESTA 
               SPOLUPRÁCA OP S INÝMI ORGÁNMI 
 

                      § 22   
OP pri plnení svojich úloh spolupracuje s príslušnými službami policajného zboru, predovšetkým 
s Obvodným oddelením Policajného zboru Terchová a podľa potreby s ďalšími orgánmi 
a organizáciami pôsobiacimi na území obce.  
Okrem tohoto OP spolupracuje s orgánmi štátnej zdravotnej a veterinárnej správy, štátneho dozoru  
vo veciach životného prostredia, hygieny nad bezpečnosťou práce a požiarnej ochrany. 
 

                     § 23 
Zamestnanci OP pôsobiaci v policajných okrskoch spolupracujú s poslancami OZ pôsobiacimi 
v príslušných obvodoch, občanmi a občianskymi aktivitami, prijímajú ich upozornenia a oznámenia 
vo veciach verejného poriadku a tieto  využívajú pre zlepšenie plnenia svojich úloh. 
 



           ČASŤ SIEDMA 
     PRECHODNÉ A ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

        § 24 
Ustanovenia tohoto VZN sa vzťahujú na všetkých pracovníkov OP, ktorí ku dňu jeho účinnosti sú 
pracovníkmi OP alebo po tomto dni sa týmito stanú. 
    

      § 25 
Kontrolu dodržiavania tohoto VZN je oprávnený vykonávať kontrolór obce, starosta obce 
a poslanci OZ. 

 
      § 26 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 
12/2004  zo dňa 23. 4. 2004  a účinnosť nadobúda 10. 5. 2004.  
                                                                    
 
 
 
 

                                  Viktor Vallo 
                                                                                                     starosta obce Terchová 
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1/ Zák. SNR č. 372/90 Zb. v znení neskorších noviel, zák. č. 266/92 Zb., zák. SNR č.295/92 Zb., 
zák. SNR č. 511/92 Zb., zák. NR SR č. 237/93 Z.z., zák. NR SR č. 171/93 Z.z., zák. NR SR č. 
42/94 Z.z., zák. NR SR č. 250/94 Z.z. 
2/ Zák. NR SR č. 315/.. Z.z. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciach 
3/ § 58, ods. 1, písm. e/ zák . č. 372/90 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších noviel 
4/ § 5 ods. 2 zák. č. 564/91 Zb.  o obecnej polícii 
5/ § 89 ods. 9 Tr. Zákona 
6/ § 5 ods. 3 zák. č. 564/91 Zb. 
7/ § 2 ods. 2 Vl. Nariadenia SR č. 220/92 Zb. 
8/ zák. č. 372/90 Zb. 
9/ § 76 ods. 2 Tr. Poriadku 
10/ § 8 zák. č. 564/91 Zb. 
11/ § 9-12 zák. č. 564/91 Zb. 
12/ § 13-18 zák. č. 564/91 Zb. 
13/ § 19 zák. č. 564d/91 Zb. 
14/ § 13 a 14 Tr. Zákona 
15/ § 20 zák. č. 564/91 Zb.   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Organizačný poriadkok Obecnej polície Terchová 
 

 
   V zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a v zmysle zák. č. 
564/91 Zb. v znení nskorších noviel o obecnej polícii sa organizačný poriadok  Obecnej polície 
Terchová upravuje takto: 
 

Všeobecné ustanovenia 
Čl. 1 

 
1/ Obecná polícia zriadená uznesením č. ..................... zo dňa ...................  Obecným 
zastupiteľstvom v Terchovej je poriadkový útvar obce, so zameraním na ochranu práv a zákonom 
chranených záujmov, najmä tých, ktorých garantom je obec Terchová a to podľa zákona o obecnom 
zriadení, všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou, ako aj uznesení obecného zastupiteľstva. 
Ďalej plní všeobecné úlohy uložené zákonom č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
noviel. 
 
2/ Obecnú políciu tvoria zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere s obcou. V čase konania 
služby, počas výkonu zákroku, či úkonu sú verejnými činiteľmi. 
 
3/ Na zamestnancov obecnej polície sa v celom rozsahu vzťahuje zákon  č. 522/2003  Z.z. o práci 
vo verejnom záujme a ich pracovný pomer je upravený zmluvou medzi obcou a pracovníkom. 
 
4/ Pôsobnosť obecnej polície je daná katastrálnym  územím obce Terchová. Mimo tohoto územia je 
pôsobnosť možná len v zmysle zák. č. 564/91 Zb. v znení neskorších noviel. 
 

Organizácia obecnej polície 
Čl. 2 

 
1/ Organizačné zloženie obecnej polície je nasledovné: 
 

a) náčelník obecnej polície 
b) 3 zamestnanci obecnej polície 

 
Povinnosti a oprávnenia náčelníka obecnej polície 

Čl. 3 
 
1/ Náčelník obecnej polície plní v plnom rozsahu úlohy vyplývajúcich zo zák. č. 564/91 Zb. 
o obecnej polícií v znení neskorších noviel, úlohy dané starostom, zákonom o práci vo verejnom 
záujme a ostatnými všeobecne záveznými právnymi normami. 
 
2/ Okrem úloh uvedených v bode l: 
 

a) plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov, nariadení a uznesení             
obecného zastupiteľstva   

     b) spracováva a predkladá starostovi polročné, resp. mimoriadne správy  o činnosti  



         obecnej polície a predkladá návrhy na riešenie aktuálnych problémov  
 

 c) zabezpečuje odbornú a fyzickú prípravu obecnej polície 
  

d) organizuje prácu zamestnancov obecnej polície 
 
     e) určuje spôsob využívania technických prostriedkov, výzbroje a výstroje zamestnancov   
         obecnej polície počas výkonu služby 
 
     f) vytvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
         zamestnancov obecnej polície 
 
     g) v ostatnom má tie isté povinnosti a právomoci ako každy zamestnanec obecnej polície 
 

Povinnosti a oprávnenia zástupcu náčelníka obecnej polície 
Čl. 4 

 
1/ Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zstupuje ním poverený zamestnanec obecnej polície so 
všetkými právomocami a zodpovednosťou.  
 

Povinnosti zamestnancov obecnej polície 
Čl. 5 

 
1/ Zamestnanec obecnej polície plní úlohy v plnom rozsahu základných povinností daných zák. č. 
564/91 Zb. a úloh uložených náčelníkom obecnej polície, prípadne starostom obce. 
 
2/ Zamestnanec obecnej polície pri výkone služby je povinný: 
 

a) dozerať na dodržiavanie platných zákonov a všeobecne záväzných právnych noriem  
a všeobecne záväzných nariadení prijatých obecným zastupiteľstvom 

 
b) konať rozvážne a zdvorilo , dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov i svojú vlastnú. 

Nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma, 
aby zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu 
sledovaného zákroko 

 
c) pôsobiť preventívne proti priestupkovosti na všetkých úsekoch života občanov obce 
 
d) zúčast)novať sa na pracovných poradách, odbornej a fyzickej príprave v zmysle plánu 

vypracovaného náčelníkom obecnej polície  
 

Oprávnenia zamestnancov obecnej polície 
Čl. 6 

 
1/ Všeobecné oprávnenia upravuje zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii a v plnom rozsahu sa 
uplatňuje v činnosti pracovníkov obecnej polície počas výkonu služby.  
 
2/ Zamestnanec obecnej polície je oprávnený nosiť počas služby zbraň. Za zbraň sa pre tieto účely 
považuje krátka guľová zbraň, ktorej vlastníkom a držiteľom je podľa zák. č. 190/2003 Z. z. 
o strelných zbraniach a strelive Obec Terchová. 
 
3/ Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť počas výkonu služby zbraň len na území Obce 
Terchová: 
 



a) v prípade nútnej obrany a krajnej núdze §§ 13 a 14 Tr. Zákona 
 
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup 

zakázaný, po márnej výzve  aby bolo od útoku upustené  
 

Materiálne a technické vybavenie obecnej polície 
Čl. 7 

 
1/ zamestnanec obecnej polície v službe je povinný nosiť služobnú rovnošatu. Konanie služby 
v civilnom odeve môže povoliť náčelník obecnej polície len v mimoriadnych prípadoch, ak to 
vyžaduje charakter služby a cieľ sledovaný službou. 
  
 
2/ Služobná rovnošata a jej súčasti pozostavajú z: 
      
 
 

Materiál Počet kusov Životnosť v mesiacoch 

Nohavice zimné 1 12 
Nohavice letné 1 12 
Košeľa  - krátky rukáv 3 12 
              - dlhý rukáv 3 12 
Poltopánky  1 12 
Topánky zimné 1 24 
Ponožky 4 12 
Viazanka  2 12 
Rukavice  1 24 
Pulover  1 24 
Bunda  - zimná 1 36 
            - letná  1 36 
Služobná čiapka 1 36 
Čiapka zimná 1 48 
Služobný opasok komplet 1 48 

 
 
 
3/ Technické vybavenie každého zamestnanca obecnej polície 
 

Materiál Počet kusov 

Slzotvorný prostriedok 1 

Putá  1 

Obušok  1 

Označenie náprsné kovové 1 



Označenie kovové do preukazu 1 

Pištoľ + zásobník 1 
 

4/ Terchnické vybavenie obecnej polície spoločné: 
 

Názov materiálu Počty v ks 

Osobné mororové vozidlo 1 

Trezor na ukladanie zbraní a streliva 2 

Počítačová zostava 1 
 

Vysielačka prenosná 2 

Pisací stroj mechanický 1 

Ďalekohľad  1 

Rádioprijímač  1 

Prenosná lekárnička 1 

Baterka - policajná 4 

Náboje – druh a kaliber podľa zbrane 208 

Fotoaparát  1 

Mobilný telefón 1 

Telefón so záznamníkom  1 

 
Zaverečné ustanovenia 

Čl. 8 
 
1/ Zamestnanci obecnej polície sú povinní zachovávať mlčanslívosť o skutočnostiach, s ktorými sa 
zoznámia pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme osôb  
a organizácii vyžadujú, aby zostali utajené pre nepovolanou osobou. 
 
2/ V ostatných právnych vzťahoch, ktoré neobsahuje tento organizačný poriadok  sa postupuje 
podľa zákona o obecnej polícii č. 564/91 Zb. v zneníneskorších noviel.  
 
3/ Organizačný poriadok o Obecnej polícii Terchová nadobúda svojú účinnosť dňom schválenia. 
 
V Terchovej dňa .............................................. 
 
                                



                                                                                                      Viktor Vallo 
                                                                                                      starosta obce                            
 


