Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba
o zriadení obecnej polície č. 35/2009
__________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a podľa § 19 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie/ ďalej len „ VZN“/
Článok 1
Na zabezpečenie obecných vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia,
plnenia úloh obce, ktoré vyplývajú zo zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov, ako
aj úloh vyplývajúcich z nariadení obce, uznesením obecného zastupiteľstva, pokynov
a rozhodnutí starostu obce sa zriaďuje Obecná polícia obce Štrba ako poriadkový útvar obce.
Článok 2
Podrobnejšiu úpravu organizácie Obecnej polície, úlohy Obecnej polície, jej
postavenia, povinnosti náčelníka Obecnej polície a jej príslušníkov, vzťahy Obecnej polície
k orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi upravuje Štatút Obecnej polície obce
Štrba.
Článok 3
Obec môže vymedziť Obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné
zákony.
Článok 4
Obecná polícia poskytne ochranu osobám povereným výkonom rozhodnutia orgánmi
Obecného zastupiteľstva, prokuratúry, súdu, Obvodného úradu, ak tieto úradné osoby
nemôžu pre ohrozenie života alebo zdravia výkon rozhodnutia zabezpečiť, a ak požadujú
poskytnutie pomoci.
Článok 5
Každý občan má právo požadovať pomoc od Obecnej polície a táto je povinná žiadosti
vyhovieť, ak sa jedná o veci a skutočnosti prináležiace do jej pôsobnosti.

Článok 6
Obecná polícia pri výkone svojich právomocí je oprávnená požadovať pomoc od
štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a iných organizácií.
Článok 7
Príslušníci Obecnej polície sú v pracovnom pomere, zamestnávateľom je Obec Štrba.
Vzťahujú sa na nich v plnom rozsahu ustanovenia Zákonníka práce a ostatné s tým súvisiace
právne predpisy.
Článok 8
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č.35 /2009 o zriadení Obecnej polície
schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. 6. 2009 uznesením č.460/2009.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č.35/2009 o zriadení obecnej polície
nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15. 7. 2009.
3. Novelizované bolo Dodatkom č. 1/2009 zo dňa 7. 12. 2009, uz. č. 564/2009
s účinnosťou od 22. 12. 2009.
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