Dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2011 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Predmetný zákon, okrem iného, upravuje aj
pôsobnosť obecnej polície v inej obci.
Podľa § 2a zákona obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s
inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude
vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu.
Zmluva, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené
zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu, musí mať písomnú podobu,
inak je neplatná.
Zmluva vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev
zmluvných strán a musí obsahovať najmä
a) označenie zmluvných strán,
b) určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území obce, ktorá
nezriadila obecnú políciu,
c) spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených s výkonom úloh podľa písmena
b),
d) spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia,
e) vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
f) určenie nadobudnutia platnosti.
Obec, ktorá je zmluvnou stranou a na území ktorej bude plniť úlohy obecná polícia
inej obce, vydá pre príslušníka obecnej polície, ktorý plní úlohy na jej území,
splnomocnenie na výkon týchto úloh v rozsahu podľa zmluvy.
Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou takúto zmluvu, je
povinná do 30 dní od platnosti tejto zmluvy zaslať ministerstvu jej osvedčenú kópiu.
Obec, ktorá odstúpi od zmluvy pred koncom platnosti zmluvy, je povinná túto
skutočnosť oznámiť ministerstvu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže uložiť pokutu do 1659 eur obci, ktorá
nepredloží v lehote ustanovenej týmto zákonom osvedčenú kópiu takejto zmluvy.
V prípade uzavretia takejto zmluvy, je preto potrebné v zákonom
ustanovenej lehote zaslať osvedčenú kópiu platnej zmluvy na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
odbor poriadkovej polície
oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície
ul. Račianska č. 45
812 72 Bratislava
V prípade odstúpenia od zmluvy pred koncom jej platnosti, je potrebné
v zákonom ustanovenej lehote zaslať písomné oznámenie o tejto skutočnosti
na vyššie uvedenú adresu, prípadne v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h
to oznámiť na tel. čísle 09610 50 351 alebo 09610 50 359.

