
Zákon č. 564/1991 Zb.

o  o b e c n e j  p o l í c i i

Zmenený a doplnený: zákonmi NR SR č. 250/1994 Z. z. a č. 319/1999 Z.z.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účelom zákona je vymedzi� základné úlohy obecnej
polície, jej organizáciu a práva a povinnosti zamest-
nancov obecnej polície.

§ 2

(1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri
zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vy-
plývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce,
z uznesení obecného zastupite¾stva a z rozhodnutí
starostu obce.

(2) Obecnú políciu zriaïuje a zrušuje obec všeobecne
záväzným nariadením.1)

(3) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vy-
menúva a odvoláva obecné zastupite¾stvo.

(4) Úlohy obecnej polície pod¾a tohto zákona plní
v obciach, ktoré sú mestami,2) mestská polícia.

§ 3

Základné úlohy

(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí

pri ochrane jej obyvate¾ov 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 využi-
tím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochra-
ny),

c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny

v uliciach, iných verejných priestranstvách a verej-
ne prístupných miestach,

e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce,

uznesenia obecného zastupite¾stva a rozhodnutia
starostu,

f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za prie-
stupky ustanovené osobitným predpisom4) a tiež
za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti ces-
tnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím záka-
zu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vyko-
nanej dopravnými značkami alebo dopravnými
zariadeniami,6) objasňuje priestupky, ak tak usta-
novuje zákon,

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie práv-
nych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh
a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,

h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsob-
nosti ustanovenej týmto zákonom.

(2) Obec môže vymedzi� obecnej polícii aj ïalšie
úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Organizácia obecnej  pol íc ie

§ 4 

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah
technických prostriedkov obecnej polície určuje obec-
né zastupite¾stvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

§ 5

(1) Obecnú políciu tvoria zamestnanci obecnej polí-
cie, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú
postavenie verejného činite¾a.7)

(2) Zamestnancom obecnej polície sa môže sta� len
bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je tele-
sne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh
obecnej polície.

(3) Zamestnanec obecnej polície skladá s¾ub tohto
znenia:

„S¾ubujem, že budem riadne plni� svoje povinnosti,
chráni� záujmy obce a jej obyvate¾ov, zachováva� ús-
tavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy.“

1) § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2) § 22 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
4) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
5) § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
7) § 89 ods. 9 Trestného zákona.

Zákon č. 564/1991Zb. o obecnej polícii Strana 1



§ 6

Riadenie a zastupovanie

(1) Činnos� obecnej polície riadi jej náčelník.8) Za
týmto účelom najmä
a) organizuje prácu zamestnancov obecnej polície,
b) podáva starostovi obce správy o situácii na úseku

obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch
činnosti obecnej polície; o závažných udalostiach
ho vyrozumie okamžite,

c) spolupracuje s velite¾om príslušného útvaru Poli-
cajného zboru (ïalej len „policajný zbor“), orgánmi
štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany ži-
votného prostredia a inými orgánmi,

d) predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie
činnosti obecnej polície a zodpovedá za hospodár-
ne využívanie zverených prostriedkov,

e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie zamestnan-
cov obecnej polície,

f) podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovno-
právnymi vz�ahmi zamestnancov obecnej polície,

g) plní ïalšie úlohy pod¾a organizačného poriadku a
pokynov starostu.

(2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje
ním poverený zamestnanec obecnej polície. V obciach,
kde je to účelné, môže obecné zastupite¾stvo na návrh
starostu zriadi� funkciu stáleho zástupcu náčelníka.

Povinnost i  a oprávnenia 
zamestnancov obecnej  pol íc ie

§ 7

Základné povinnosti

Zamestnanec obecnej polície pri plnení úloh je po-
vinný najmä
a) dodržiava� zákony a iné všeobecne záväzné právne

predpisy a v ich rámci sa riadi� pokynmi náčelníka,
prípadne pokynmi starostu,

b) dba� na vážnos�, čes� a dôstojnos� občanov i svoju
vlastnú a nepripusti�, aby občanom v súvislosti
s činnos�ou obecnej polície vznikla bezdôvodná uj-
ma a prípadný zásah do ich práv a slobôd nepre-
kročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu
sledovaného zákrokom,

c) zakroči� pod¾a svojich možností a schopností v me-
dziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, prípadne vykona� iné nevy-
hnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol
spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok,
iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený
verejný poriadok,

d) zakroči�, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí
škoda na majetku; nemusí tak urobi�, ak by tým
vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,

e) oznámi� v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec
policajnému zboru alebo prokurátorovi a pod¾a

povahy veci tiež zamedzi� vstupu nepovolaných
osôb na miesto činu,

f) pouči� pri vykonávaní zákrokov osoby o ich prá-
vach,

g) oznamova� bezodkladne náčelníkovi závady a ne-
dostatky, ktoré ohrozujú alebo s�ažujú výkon jeho
činnosti.

§ 8

Všeobecné oprávnenia

(1) Zamestnanec obecnej polície pri plnení úloh je
oprávnený
a) vyzva� osobu, aby upustila od konania, ktorým

narušuje verejný poriadok, alebo od iného proti-
právneho konania,

b) uklada� a vybera� v blokovom konaní pokuty za
priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení
úloh,

c) zadrža� osobu pristihnutú pri páchaní alebo bez-
prostredne po spáchaní trestného činu a ihneï ju
odovzda� najbližšiemu útvaru Policajného zboru;
ak ide o h¾adanú osobu, predvies� ju na útvar
obecnej polície na účel podania vysvetlenia a uro-
bi� úkony pod¾a osobitných predpisov,9)

d) presvedči� sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je
ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou
by mohol ohrozi� život alebo zdravie, prípadne takú
vec odobra�; odobratú vec alebo zbraň odovzdá
najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so
zadržanou osobou,9)

e) prikáza� každému, aby na nevyhnutný čas nevstu-
poval na určené miesta alebo sa na nich nezdržia-
val, pokia¾ to vyžaduje účinné zabezpečenie plne-
nia úloh obecnej polície alebo obce,

f) zastavova� vozidlá, ak vodič vozidla spáchal prie-
stupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva
z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými
značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo
ak ide o vozidlá pod¾a § 24 ods. 4.

(2) Zbraňou pod¾a odseku 1 písm. d) sa rozumie
strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej
účinnosti. Zbraňou sa ïalej rozumie všetko, čím je
možné urobi� útok proti telu dôraznejším.

§ 9

Oprávnenie požadova� preukázanie totožnosti

(1) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený vyzva�
osobu
a) pristihnutú pri spáchaní priestupku,
b) od ktorej je požadované vysvetlenie pod¾a § 10

ods. 1, alebo ak ide o h¾adanú osobu,

aby preukázala svoju totožnos�; osoba je povinná vý-
zve vyhovie�.

(2) Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preuká-

8) § 19 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
9) § 76 ods. 2 Trestného poriadku.
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za� svoju totožnos� alebo ak ju nemôže preukáza� ani
po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti
na preukázanie svojej totožnosti, je zamestnanec obec-
nej polície oprávnený predvies� takúto osobu na útvar
obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti.

§ 10

Oprávnenie požadova� vysvetlenie

(1) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený pri
plnení svojich úloh požadova� potrebné vysvetlenie od
osoby, ktorá môže prispie� k objasneniu skutočností
dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho
páchate¾a. Zamestnanec obecnej polície je oprávnený
vyzva� osobu, aby sa ihneï alebo v určenom čase
dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania
úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.

(2) Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných
dôvodov výzve pod¾a odseku 1 nevyhovie a na objas-
nenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné,
môže ju zamestnanec obecnej polície predvies� na
útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia. Na
účel predvedenia môže zamestnanec obecnej polície,
ak je to nevyhnutné, použi� aj donucovacie prostried-
ky.

(3) Zamestnanec obecnej polície po predvedení oso-
by
a) bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení

a zápisnicu o podanom vysvetlení,
b) ihneï odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu út-

varu Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na
jej odovzdanie; inak osobu ihneï prepustí.

(4) Vysvetlenie môže odmietnu� iba osoba, ktorá by
ním sebe alebo blízkej osobe10) spôsobila nebezpečen-
stvo postihu za priestupok alebo trestný čin.

(5) Vysvetlenie sa nesmie požadova� od osoby, ktorá
upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú po-
vinnos� mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti
oslobodená.

(6) Zamestnanec obecnej polície je povinný osobu
pouči� o možnosti odoprie� vysvetlenie pod¾a odsekov
4 a 5.

(7) Kto sa na výzvu pod¾a odseku 1 dostaví, má nárok
na náhradu nutných výdavkov10a) a na náhradu ušlého
zárobku (ïalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje
obec. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len
vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne kona-
nie.

(8) Nárok na náhradu pod¾a odseku 7 zaniká, ak ho
oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa,
keï sa na výzvu pod¾a odseku 1 dostavila; oprávnenú
osobu treba o tom pouči�.

§ 11

Oprávnenie otvori� byt

(1) Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo
je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závaž-
ná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeš-
kania, je zamestnanec obecnej polície oprávnený otvo-
ri� byt, vstúpi� doňho a vykona� potrebné opatrenia na
odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

(2) Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov pod¾a
odseku 1 je zamestnanec obecnej polície povinný za-
bezpeči� prítomnos� nezúčastnenej osoby; nemusí tak
urobi�, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je bez-
prostredne ohrozený život alebo zdravie alebo bezpros-
tredne hrozí závažná škoda na majetku.

(3) Po vykonaní opatrení pod¾a odseku 1 zamestna-
nec obecnej polície bez zbytočného odkladu vyrozumie
užívate¾a bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemô-
že vykona� užívate¾ alebo iná oprávnená osoba.

(4) Otvorenie bytu nesmie sledova� iný záujem než
ochranu života alebo zdravia a majetku.

(5) O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše
zamestnanec obecnej polície úradný záznam a oka-
mžite o tom oboznámi príslušný útvar policajného zbo-
ru a prokurátora.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vz�a-
hujú aj na nebytové priestory.

§ 12

Oprávnenie odňa� vec

(1) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený po
predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňa� vec,
o ktorej sa možno dôvodne domnieva�, že v konaní
o priestupku môže by� vyslovené jej prepadnutie11)
alebo môže by� zhabaná,12) alebo môže súvisie� s trest-
ným činom,9) alebo ak ide o vec h¾adanú pod¾a § 24
ods. 4.

(2) Nemožno odňa� vec, ktorej hodnota je v nápad-
nom nepomere k povahe priestupku.

(3) Po odňatí veci spíše zamestnanec obecnej polície
úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá, vystaví
potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá zamest-
nanec obecnej polície orgánu, ktorý o priestupku roz-
hoduje, alebo útvaru policajného zboru, ak ide o prie-
stupok, ktorého objasňovanie patrí pod¾a osobitných
predpisov policajnému zboru.4)

(4) Ak odpadnú dôvody na postup pod¾a odseku 3
druhej vety, zamestnanec obecnej polície je povinný
vydanú alebo odňatú vec vráti� tomu, komu nesporne
patrí; inak tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá.
O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

10) § 16 Občianskeho zákonníka.
10a) Napr. zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
11) § 15 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
12) § 16 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
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Použite donucovacích prostr iedkov
zamestnancami obecnej  pol íc ie

§ 13

Donucovacie prostriedky

(1) Donucovacími prostriedkami sú
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obušok,
d) putá,
e) služobný pes,
f) technický prostriedok na zabránenie odjazdu mo-

torového vozidla.

(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov je za-
mestnanec obecnej polície povinný vyzva� osobu, proti
ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho kona-
nia, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donuco-
vacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upusti�
iba v prípade, keï je sám napadnutý alebo je ohrozený
život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad
alebo tomu bránia iné okolnosti.

(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použi-
je, rozhoduje zamestnanec obecnej polície pod¾a kon-
krétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje,
nespôsobil neprimeranú ujmu.

§ 14

Použite hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany,
slzotvorných prostriedkov a obušku

(1) Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzo-
tvorné prostriedky a obušok je zamestnanec obecnej
polície oprávnený použi�, aby
a) zaistil bezpečnos� inej osoby alebo vlastnej pred

protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku
neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo
pod¾a všetkých známok bude pokračova�,

b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poško-
dzovaniu majetku alebo inému hrubému správa-
niu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,

c) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do
chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup
zakázaný,

d) zadržal osobu,9) ktorá kladie aktívny odpor,
e) predviedol osobu (§ 9 a 10), ktorá kladie aktívny

odpor.

(2) Hmaty a chvaty je zamestnanec obecnej polície
oprávnený použi�, ak osoba kladie pasívny odpor.

§ 15

Použitie pút

Putá je zamestnanec obecnej polície oprávnený po-
uži�
a) na spútanie zadržanej osoby,9) ktorá kladie aktívny

odpor alebo napadá iné osoby alebo zamestnanca
obecnej polície alebo poškodzuje majetok, po már-
nej výzve, aby od takéhoto konania upustila,

b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých za-

držaných osôb8) za podmienok uvedených v písme-
ne a),

c) pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou
osobou, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek.

§ 16

Použitie služobného psa

(1) Služobného psa je zamestnanec obecnej polície
oprávnený použi�
a) aby zaistil bezpečnos� inej osoby alebo vlastnej, ak

sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne
hrozí, trvá alebo pod¾a všetkých známok bude po-
kračova�,

b) aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hru-
bému správaniu, ktorým je porušovaný verejný
poriadok,

c) aby zabránil násilnému vstupu do chránených ob-
jektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,

d) na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil
ukrývajúcu sa osobu opusti� úkryt, ak majú by�
takéto osoby zadržané, alebo na ich stráženie.

(2) Zamestnanec obecnej polície používa služobného
psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku,
prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije
služobného psa bez náhubku.

§ 16a

Použitie technického prostriedku 
na zabránenie odjazdu motorového vozidla

(1) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použi�
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motoro-
vého vozidla v prípade, ak motorové vozidlo stojí na
mieste, kde je to zakázané dopravnými značkami alebo
dopravnými zariadeniami,6) ak porušenie zákazu nie
je možné z viny priestupcu bezodkladne prejedna�.

(2) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla musí by� zrete¾ne označený ná-
zvom útvaru obecnej polície a musí by� na ňom uve-
dený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej polície alebo
zamestnanca obecnej polície, ktorý je oprávnený pou-
žitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu mo-
torového vozidla odstráni�.

§ 17

Povinnosti zamestnanca obecnej polície 
po použití donucovacích prostriedkov

(1) Ak zamestnanec obecnej polície zistí, že pri pou-
žití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu oso-
by, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc
a zabezpečí lekárske ošetrenie.

(2) Použitie donucovacích prostriedkov je zamestna-
nec obecnej polície povinný neodkladne hlási� náčel-
níkovi obecnej polície.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo
primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri
hlásení pod¾a odseku 2 alebo ak pri ich použití bola
spôsobená smr�, ujma na zdraví alebo škoda na ma-
jetku, je náčelník obecnej polície povinný zisti�, či boli
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použité v súlade so zákonom. O výsledku tohto ziste-
nia spíše úradný záznam, ktorý hneï predloží miestne
príslušnému prokurátorovi.13)

§ 18

Osobitné obmedzenia

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého
veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou
a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie zamestnanec
obecnej polície použi� údery a kopy sebaobrany, slzo-
tvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem
prípadov, keï útok týchto osôb bezprostredne ohroz-
uje životy a zdravie iných osôb alebo zamestnanca
obecnej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a
nebezpečenstvo nemožno odvráti� inak.

§ 19

Podmienky nosenia a použitia zbrane 
zamestnancom obecnej polície

(1) Zamestnanec obecnej polície nosí pri pracovnej
činnosti zbraň,14) ak obec nerozhodne inak.

(2) Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka gu¾ová
zbraň, ktorej držite¾om je pod¾a osobitných predpi-
sov14) obec.

(3) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použi�
zbraň
a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,15)
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chrá-

nený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný,
po márnej výzve, aby sa od  útoku upustilo.

(4) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použi�
úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zá-
pase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekona�
inak.

(5) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použi�
hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípa-
doch, aby
a) zaistil bezpečnos� inej osoby alebo vlastnej, ak

vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezpros-
tredne hrozí, trvá alebo pod¾a všetkých okolností
bude pokračova�,

b) obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba
kladie aktívny odpor,

c) zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu,
ktorým osoba porušuje verejný poriadok,

d) zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu
alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,

e) zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo strá-
ženej osoby, ak jej má by� alebo jej bola obmedzená
osobná sloboda.

§ 20

Náhrada škody

(1) Obec zodpovedá za škodu spôsobenú zamestnan-
com obecnej polície v súvislosti s plnením úloh usta-
novených týmto zákonom; to neplatí, ak ide o škodu
spôsobenú osobe, ktorá svojím protiprávnym konaním
oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.

(2) Obec zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla
pomoc obecnej polícii alebo jej zamestnancom na ich
žiados�, alebo s ich vedomím (ïalej len „poškodený“).
Obec sa tejto zodpovednosti môže zbavi� iba vtedy, ak
si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.

(3) Obec zodpovedá aj za škodu na veciach, ktorá
poškodenému vznikla v súvislosti s poskytnutím po-
moci pod¾a odseku 2. Pritom sa hradí skutočná škoda,
a to uvedením do predošlého stavu. Ak to nie je možné
alebo účelné, hradí sa v peniazoch. Poškodenému mô-
že by� priznaná aj náhrada nákladov spojených s ob-
staraním novej veci za poškodenú vec.

(4) Obec zodpovedá aj za škodu, ktorú osoba spôso-
bila v súvislosti s pomocou poskytnutou zamestnan-
com obecnej polície. Ustanovenie odseku 1 sa použije
obdobne.

§ 21

Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii

(1) Zamestnanec obecnej polície preukazuje svoju
príslušnos� k obecnej polícii rovnošatou s vidite¾ne
umiestneným identifikačným číslom, preukazom za-
mestnanca obecnej polície, ako aj ústnym vyhlásením
„obecná polícia“.

(2) Zamestnanec obecnej polície je povinný pred
zákrokom preukáza� svoju príslušnos� k obecnej polí-
cii. Nemusí tak urobi� v prípadoch, ak to povaha a
okolnosti zákroku neumožňujú.

(3) Ústnym vyhlásením preukazuje zamestnanec
obecnej polície svoju príslušnos� k obecnej polícii iba
vo výnimočných prípadoch, keï okolnosti zákroku
neumožňujú túto príslušnos� preukáza� rovnošatou
alebo preukazom zamestnanca obecnej polície.

Rovnošata a preukaz zamestnanca 
obecnej  pol íc ie

§ 22

(1) Rovnošatu a jej súčasti určí obec.

(2) Rovnošata musí by� označená slovami „obecná
polícia“ s uvedením príslušnosti k obci, ktorá ju zria-
dila, a identifikačným číslom; jej súčas�ou môže by�
znak obce, prípadne erb mesta. Označenie so slovami
„obecná polícia“ je umiestnené 50 mm pod švom ¾avé-
ho rukáva v polkruhovom tvare; výška písma je

13) § 2 ods. 3 a § 8 ods. 1 Trestné poriadku.
14) Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších zákonov.
15) § 13 a 14 Trestného zákona.
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10 mm, šírka označenia je 20 mm a priemer je
100 mm. Znak obecnej polície je umiestnený na ¾avom
rukáve rovnošaty, horný okraj je 100 mm od švu
¾avého rukáva a znak obce alebo erb mesta má priemer
100 mm; znak obce alebo erb mesta je vysoký mini-
málne 30 mm, ostatné rozmery sa riadia pod¾a heral-
dických pravidiel konkrétneho znaku obce alebo erbu
mesta. Okolo znaku obce alebo erbu mesta je kruhopis
s nápisom „obecná polícia (názov obce)“, ve¾kos� písma
je minimálne 5 mm. Odznak obecnej polície je umiest-
nený nad ¾avým vreckom košele so zameraním na
stred vrecka tak, aby spodný okraj odznaku bol 20 mm
nad vreckom. Odznak musí obsahova� znak obce alebo
erb mesta, nápis „obecná polícia (názov obce)“ a iden-
tifikačné číslo zamestnanca obecnej polície, vysoké
minimálne 3 mm. V mestách, ktoré sa členia na samo-
statné mestské časti, je rovnošata rovnaká pre celé
mesto.

(3) Rovnošata môže by� používaná len pri plnení úloh
obecnej polície a nesmie by� zamenite¾ná s rovnošatou
ozbrojených zborov a ozbrojených síl. Rovnošata sa
môže používa� aj pri slávnostných príležitostiach, ak
tak rozhodne starosta obce.

§ 23

(1) Preukaz zamestnanca obecnej polície obsahuje
fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo, ná-
zov „obecná polícia“, názov obce a podpis starostu.

(2) Preukaz zamestnanca obecnej polície nesmie by�
zamenite¾ný s preukazmi ozbrojených zborov a ozbro-
jených síl a môže sa používa� len pri plnení úloh
obecnej polície.

§ 24

Spolupráca obecnej polície s inými orgánmi

(1) Obecná polícia spolupracuje pri plnení svojich
úloh s príslušným útvarom policajného zboru,16) or-
gánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnos�ou
práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgán-
mi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia,
orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi or-
gánmi.

(2) Obecná polícia je oprávnená požadova� z eviden-
cie pobytu občanov17) Slovenskej republiky a z registra
obyvate¾ov Slovenskej republiky17) pri plnení úloh pod-
¾a tohto zákona na účel zistenia totožnosti tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresu trvalého a prechodného pobytu.

(3) Obecná polícia je oprávnená požadova� z eviden-
cie motorových vozidiel pri plnení úloh pod¾a tohto
zákona na účel zistenia držite¾a motorového a prípo-
jného vozidla tieto údaje:
a) meno a priezvisko držite¾a,
b) rodné číslo držite¾a,

c) adresu trvalého a prechodného pobytu držite¾a.

(4) Obecná polícia na požiadanie obdrží od prísluš-
ného orgánu štátnej správy zoznam h¾adaných osôb,
zoznam h¾adaných vecí a zoznam motorových vozidiel.

Odborná spôsobi los�  a odborná príprava
zamestnancov obecnej  pol íc ie

§ 25

(1) Zamestnanec obecnej polície môže plni� úlohy
obecnej polície iba vtedy, ak má úplné stredné vzdela-
nie a získal odbornú spôsobilos�.

(2) Odbornú spôsobilos� zamestnanec obecnej polí-
cie preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou ko-
misiou Policajného zboru po absolvovaní odbornej prí-
pravy. Náklady na skúšku a odbornú prípravu hradí
obec.

(3) Odbornú spôsobilos� spĺňa aj ten zamestnanec
obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijných
odboroch bezpečnostných služieb na strednej škole
alebo na vysokej škole.

(4) Podrobnosti o dĺžke trvania a rozsahu odbornej
prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení
a zložení odborných komisií ustanoví nariadenie vlády.

§ 26

(1) Odbornú prípravu zamestnancov obecnej polície
zabezpečuje obec.

(2) Policajný zbor na žiados� obce vykoná odbornú
prípravu zamestnancov obecnej polície za úhradu ná-
kladov.

Prechodné ustanovenia

§ 27

Zamestnanec obecnej polície, ktorý nemá úplné
stredné vzdelanie (§ 25 ods. 1) alebo nemá požadova-
nú odbornú spôsobilos� (§ 25 ods. 2 a 3), môže plni�
úlohy obecnej polície pod¾a tohto zákona najneskôr do
30. júna 2003.

§ 28

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa
1. § 19 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2. § 75 zákona Slovenskej národnej rady

č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej re-
publiky.

16) § 74 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
17) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky.
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§ 29

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januárom
1992.*)

*) Zákon NR SR č. 250/1994 Z. z. nadobudol účinnos� 1. októbra 1994.
Zákon č. 319/1999 Z. z. nadobudol účinnos� 1. januára 2000.
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