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Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemné č. 1/2015 
o Obecnej polícii v Zemnom. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 
obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o Obecnej polícii 
v Zemnom. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Na zabezpečenie verejného poriadku  a ochrany životného prostredia v obci, plnenia  úloh vyplývajúcich 
zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce, 
obecné zastupiteľstvo zriadilo ako poriadkový útvar Obecnú políciu v Zemnom. 

 
Článok 2 

Organizácia obecnej polície 
Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje 
obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh v Organizačnom poriadku Obecnej polície 
Zemné. Zmeny v organizačnom poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. 
 

Článok 3 
Výstrojné súčiastky 

Okrem výstrojných súčiastok uvedených v zákone č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii môže príslušník 
obecnej polície nosiť aj ďalšie výstrojné súčiastky a to: 
- reflexnú vestu, 
- sveter modrej farby, 
- tričko s krátkym rukávom modrej farby, 
- pracovné nohavice modrej farby, 
- krátke alebo trištvrťové nohavice modrej farby, 
- šiltovku modrej farby. 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Zemnom dňa 24.02.2015. 
2. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie č. 61/1991-Z o zriadení obecnej polície schválené obecným zastupiteľstvom v Zemnom 
30.08.1991. Zrušuje sa Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 37/280708 -Z, ktorým bola pozastavená 
činnosť obecnej polície. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1996, ktorým sa určoval štatút 
Obecnej polície Zemné. 
 
 

 
Ing. János Bób 
  starosta obce 


