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Úvod 

     Správa o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2011 je spracovaná na 

základe údajov obsiahnutých v správach o činnosti jednotlivých obecných a mestských polícií 

za  kalendárny rok 2011
1)

. Vzhľadom na to, že zaslané správy, v súlade s vykonávacím 

predpisom
2)

 k zákonu č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o obecnej polícii“), obsahujú celú škálu údajov o činnosti obecných polícií, 

textová časť tejto súhrnnej správy poskytuje prierezový prehľad  najvýznamnejších oblastí 

pôsobenia obecných polícií,  t. j. represívne a preventívne pôsobenie obecných polícií. 

Komplexné číselné údaje, zosumarizované zo zaslaných správ, sú uvedené v tabuľkových 

prehľadoch v prílohách, ktoré tvoria prílohy tejto správy. 

     Správu o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2011 spracovalo 

oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície odboru poriadkovej polície Prezídia 

Policajného zboru (ďalej len „oddelenie dohľadu“), ktoré je odborným pracoviskom 

zabezpečujúcim dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície. Pôsobenie a činnosť štátu pri 

vykonávaní dohľadu nad činnosťou obecných polícií je uvedený v druhej časti tejto správy. 

     Správa o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2011 sa predkladá na 

rokovanie porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade s úlohou písm. 

B. časť II. bod 2. písm. f) Plánu hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

rok 2012, vydaného rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky č. 176/2011. 

1. Činnosť obecných polícií v roku 2011 

1.1 Základné údaje 

     V priebehu roka 2011 sa počet zriadených obecných polícií menil. Niektoré obecné 

zastupiteľstvá obcí rozhodli o zriadení obecnej polície a niektoré obce rozhodli o zrušení 

obecnej polície. O zriadení obecných polícií rozhodli obecné zastupiteľstvo v obci Iža 

a mestské zastupiteľstvo v meste Turzovka. V priebehu roka 2011 boli zrušené obecné polície 

v Hrabušiciach, Dolnom Štály, Zvolenskej Slatine a Spišskom Podhradí. Obecná polícia vo 

Veľkých Ludinciach bola zrušená ešte ku dňu 01. apríla 2010, ale vzhľadom na to, že si obec 

nesplnila oznamovaciu povinnosť v roku 2011, menovaná obecná polícia figurovala v Správe 

o činnosti obecných polícií za rok 2010. K 31. decembru roku 2011 pôsobilo v Slovenskej 

republike spolu 164 obecných polícií. Z uvedeného počtu si šesť obcí nesplnilo povinnosť 

zaslať správu o činnosti obecnej polícii za rok 2011
3)

. 

                                                           
1)

 Každá obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu,  je podľa § 26a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky správu o činnosti obecnej 

polície za predchádzajúci kalendárny rok. Povinnosť zaslať správu má tiež obec, ktorá zrušila obecnú políciu do 

30 dní od jej zrušenia.    
2)

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

v znení vyhlášky č. 456/2009 Z. z 
3)

 V tejto súhrnnej správe nie sú zahrnuté údaje mestskej polície Nováky a obecných  polícií Nálepkovo, Leles, 

Tvrdošovce, Diakovce a Demänovská Dolina. 



 

graf č. 1 Počet obecných polícií v SR od roku 2004
4)

 

 
 

     Počet príslušníkov obecných polícií je ustálený a od roku 2009 sa pohybuje na hranici do 

2 500 osôb. V minulom kalendárnom roku pôsobilo na území Slovenskej republike spolu       

2 471
5)

 príslušníkov obecnej polície. 

graf č. 2 Počet príslušníkov obecných polícií v SR od roku 2004 

 
     

     Z analýzy štatistických údajov vyplynul aj zaujímavý fakt, že z hľadiska počtu 

príslušníkov obecných polícií zamestnaných v jednotlivých obciach, v Slovenskej republike aj 

                                                           
4)

 Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície bol ustanovený k 1. januáru 2004. 
5)

 V uvedenom počte príslušníkov obecnej polície sú zahrnuté aj údaje od obecných polícií, ktoré boli v priebehu 

roka 2011 zrušené.  Údaj o počte príslušníkov obecných polícií uvedený v prílohe č. 1 reflektuje na stav 

príslušníkov ku dňu 31.12.2011, v ktorom však nefigurujú štatistické údaje z obcí, ktoré nezaslali správu 

o činnosti obecnej polície.  
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naďalej prevažujú tzv. „menšie“ obecné polície, t. j. také, v ktorých počet príslušníkov 

obecnej polície je najviac desať. Ako vyplýva z tabuľky č. 1, počet menších obecných polícií 

je 96, čo predstavuje takmer tri pätiny všetkých obecných a mestských polícií. Pri uvedených 

údajoch je potrebné zdôrazniť, že nie vždy počet príslušníkov obecnej polície korešponduje aj 

s veľkosťou obce a počtom jej obyvateľov. Vzhľadom na to, že počet príslušníkov obecnej 

a mestskej polície schvaľuje obecné resp. mestské zastupiteľstvo, v Slovenskej republike nie 

sú výnimkou obecné polície s vyšším počtom príslušníkov obecnej polície ako majú niektoré 

mestské polície a evidujeme aj „okresné“ mestá s početnejšími mestskými políciami 

v porovnaní s niektorými mestskými políciami v „krajských“ mestách a pod. 

tab. č. 1 – počet obecných polícií podľa počtu príslušníkov obecnej polície 

Počet príslušníkov v obecnej             

a v mestskej polícii 

0 
6)

 1 ≤3 ≤5 ≤10 ≤20 ≤50 ≤100 > 100 

Počet obecných a mestských polícií 3 10 23 22 38 33 23 4 2 

 

1.2. Pôsobenie obecných polícií na úseku priestupkov 

     Z celospoločenského hľadiska je najvýznamnejšou oblasťou, v ktorej obecné polície 

pôsobia, oblasť protispoločenskej činnosti, a to konkrétne oblasť priestupkov. Zákonodarca 

všeobecne záväznými právnymi predpismi splnomocnil obecné polície na objasňovanie 

priestupkov, ktoré sú oprávnené prejednávať v blokovom konaní. Ide o pomerne širokú oblasť 

tohto protiprávneho konania, pokrývajúcu priestupky uvedené v zákone č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“), v zákone  

o obecnej polícii a iných predpisoch (napr. zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ďalšie). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame jednotlivé 

skutkové podstaty priestupkov, ktoré sú obecné polície oprávnené prejednávať v blokovom 

konaní: 

a) priestupky proti bezpečnosti  a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím 

pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky
7)

 a zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, 

ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel (podľa zákona o obecnej polícii), 

b) priestupky proti verejnému poriadku (podľa zákona o priestupkoch), 

c) priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (podľa zákona o priestupkoch), 

d) priestupky proti majetku (podľa zákona o priestupkoch), 

e) priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (podľa zákona o priestupkoch), 

f) priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce (podľa zákona o priestupkoch), 

g) priestupky podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., 

h) priestupky podľa § 11 zákona č. 377/2004 Z. z., 

i) iné priestupky, ktoré je oprávnená prejednávať obec. 

 

                                                           
6) 

Zákon o obecnej polícii neurčuje minimálny počet príslušníkov obecnej polície. 
7)

 Zákaz zastavenia, státia, vjazdu, odbočovania a otáčania, prikázaný smer jazdy a obchádzania, vyhradené 

parkovisko, obytná, pešia a školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a dopravná značka parkovisko. 



 

    Jednotlivé obecné polície v závislosti od špecifík obce
8)

, bezpečnostnej situácie obce a  

priorít starostu obce a obecného zastupiteľstva zameriavajú svoju činnosť na zákonodarcom  

zverené oblasti protiprávnej činnosti v rôznej miere a v rôznej intenzite. Nižšie uvedený graf 

č. 3 zobrazuje podiel jednotlivých skupín priestupkov
9)

z celkového počtu zaregistrovaných 

priestupkov obecných polícií za rok 2011 (t. j. priestupky, ktoré obecné polície zistili vlastnou 

činnosťou a priestupky, ktoré boli obecným políciám oznámené).  

 graf č. 3 

 

 

     Z grafického prehľadu je zrejmé, že priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky sú aj naďalej dominujúcou oblasťou priestupkov, na ktoré obecné polície 

zameriavajú svoju činnosť, nakoľko tieto priestupky tvorili takmer 70 % priestupkov zo 

všetkých riešených priestupkov (spolu bolo zistených a oznámených 245 813 priestupkov  

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky). Uvedená výška podielu týchto priestupkov 

neodráža reálny podiel, nakoľko aj v počte priestupkov zaradených do skupiny „priestupky 

porušenia všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) obce“ sú zaradené konania 

spadajúce do predmetnej oblasti, ako napr. parkovanie na zeleni a pod. Z hľadiska vyššej 

objektívnosti je potrebné uviesť, že menšie obecné polície (max. do 10 príslušníkov obecnej 

polície) sa na riešení priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podieľajú 

vo výrazne menšej miere (za minulý rok neboli zriedkavé prípady, že neriešili žiadny takýto 

priestupok). Naopak, obecné a mestské polície s vyšším počtom príslušníkov obecnej polície 

vo výrazne vyššej miere zameriavajú činnosť na oblasť priestupkov proti bezpečnosti a 

                                                           
8)

 Činnosť a zameranie obecnej polície výrazne ovplyvňujú faktory ako je charakter obce/ mesta, mikroregiónu,  

t. j. či ide o priemyselnú oblasť, turistickú oblasť, kultúrnu, prímestskú, prihraničnú a pod., ale aj to, aké priority 

si kladie starosta a obecné zastupiteľstvo. 
9)

 Údaje o priestupkoch, ktoré obecné polície zasielajú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky sú zoradené do 

nasledovných položiek: § 22, § 47 – 48, § 49, § 50, VZN obce, ostatné priestupky. 
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plynulosti cestnej premávky (ich podiel na riešení tejto skupiny priestupkov je často viac ako 

80 %).   

     Z hľadiska početnosti druhou najpočetnejšou skupinou, ktorú obecné polície v minulom 

roku zaregistrovali, boli priestupky porušenia VZN obce. V tejto skupine priestupkov sú 

zahrnuté rôzne protiprávne konania osôb, a to v závislosti na tom, aké nariadenia obcí boli 

obecnými zastupiteľstvami prijaté. Najčastejšie išlo o porušenia týchto VZN obce o: 

a) čistote, ochrane verejnej zelene,  

b) dodržiavaní verejného poriadku,  

c) pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb,  

d) ochrane obyvateľstva od hluku a vibrácií,  

e) podmienkach chovu, držania a ochrane psov,  

f) nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,  

g) trhovom poriadku, 

h) podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov, 

i) podmienkach používania pyrotechniky a iné. 

     Zo zaslaných správ vyplynulo, že počet zistených a oznámených priestupkov porušení 

VZN obce bolo v minulom roku 61 471, čo predstavovalo 17 %-ný podiel zo všetkých 

zaregistrovaných priestupkov. 

     Priestupky proti verejnému poriadku, naplňujúce skutkové podstaty § 47 a § 48 zákona 

o priestupkoch, sú často považované za tú činnosť obecnej polície, ktorej je zo strany 

obecných a mestských polícií venovaná najväčšia pozornosť. Ako však vyplýva zo 

štatistických prehľadov, v roku 2011 bolo spolu zistených a oznámených 26 966 takýchto 

protiprávnych konaní, čo predstavuje len 8 %-ný podiel zo všetkých zaregistrovaných 

priestupkov.  

     Priestupky proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch tvorili veľmi nízky 2 %-ný 

podiel zo všetkých zaregistrovaných priestupkov. V absolútnych číslach bolo zistených 

a oznámených 6 653 priestupkov proti majetku.  

     Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ustanovené v § 49 zákona o priestupkoch, 

tvorili takmer zanedbateľnú časť zistených a oznámených priestupkov, nakoľko ich podiel 

tvoril 1 % z celkového počtu priestupkov a ich počet bol 3 607 skutkov.      

     Poslednú skupinu priestupkov tvoria „ostatné“ priestupky, ktoré zahrňujú rôznu škálu 

protiprávnych konaní, ktoré sú obecné polície oprávnené prejednávať a nie sú zahrnuté 

v predchádzajúcich skupinách priestupkov. Ide napr. o priestupky proti poriadku v správe 

vykonávanej obcou podľa zákona o priestupkoch, priestupky porušenia podmienok držania 

psov, porušenia ochrany nefajčiarov a iné. Počet priestupkov zaevidovaných v tejto skupine 

bol 15 498, čo predstavovalo 4 %-ný podiel zo všetkých riešených priestupkov v minulom 

roku. 

     Z analýzy činnosti obecných polícií na úseku odhaľovania, objasňovania a prejednávania 

priestupkov v blokovom konaní vyplýva, že prioritou najmä väčších obecných a mestských 



polícií je riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Potvrdzujú to 

aj štatistické údaje priestupkov, ktoré obecné polície zistili vlastnou činnosťou. V tejto 

skupine bol podiel (zistených) priestupkov proti bezpečnosti a  plynulosti cestnej premávky 

zo všetkých (zistených) priestupkov ešte vyšší, konkrétne 71, 6 %-ný. U niektorých obecných 

a mestských polícií presahoval aj 90 %-nú hranicu.  

1.3. Pôsobenie obecných polícií v oblasti prevencie a spolupráce  

     Obecné polície okrem represívnej činnosti vykonávajú aj činnosť preventívnu. Preventívne 

aktivity, rovnako ako aj iné činnosti obecných polícií, sa výrazne líšia od špecifík a priorít 

jednotlivých obcí. Ako vyplýva aj z predchádzajúcej časti tejto správy, niektoré obce 

preferujú viac preventívnu činnosť, iné naopak kladú dôraz na represiu.  

    Medzi preventívnymi aktivitami v najširšom ponímaní dominuje primárna situačná 

prevencia, t. j. hliadková činnosť. Túto vykonávajú všetky obecné a mestské polície na území 

Slovenskej republiky. Hliadkovú činnosť s cieľom predchádzať páchaniu kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti, vykonávajú najmä obecné a mestské polície s nižším počtom 

príslušníkov obecných polícií. Z uvedeného dôvodu je u týchto obecných a mestských polícií 

zaznamenávaný nižší počet uložených pokút. Obce v zaslaných správach takmer jednotne 

uviedli, že hliadková činnosť sa stretáva s pozitívnou odozvou u občanov ich obce, resp. 

mesta a mala vplyv na zlepšenie komunikácie a spolupráce s občanmi a v neposlednom rade 

aj v znižovaní páchania drobnej kriminality a priestupkov. S veľmi pozitívnou odozvou od 

občanov (napr. od rodičov detí, seniorov a pod.) sa obecné polície stretávajú v obciach, kde 

hliadkovú činnosť zamerali na rizikové priechody pre chodcov, priechody pre chodcov pri  

školských zariadeniach a pod. Aj napriek tomu, že skutočný prínos takto zameranej obecnej 

polície pre obec je len ťažko možné číselne vyjadriť (a navyše je často nepochopená alebo 

podceňovaná), jej výsledný efekt spočíva v narastaní pocitu bezpečia u občanov, vo 

zvyšovaní ich právneho vedomia a pod. Pri vykonávaní hliadkovej činnosti pred školami sa 

mnohé obecné polície stretávajú s pozitívnym ohlasom aj z radov pedagogických 

pracovníkov, a to v súvislosti s prevenciou násilia a šikanovania medzi deťmi po skončení 

vyučovania a pod. Obecné polície nevykonávajú hliadkovú činnosť len v rámci bežnej 

činnosti, ale aj počas rôznych aktivít obce, či mesta. V takomto prípade sa už jedná o zvýšený 

výkon hliadkovej činnosti, t. j. sekundárnu situačnú prevenciu, vykonávanú najmä pri 

kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, ale aj počas letnej a zimnej turistickej 

sezóny a mnohých iných sezónnych aktivitách. Zo zaslaných správ je zrejmé, že úloha 

obecných polícií pri zabezpečovaní verejného poriadku na obecných a mestských podujatiach 

je jednou z najvýznamnejších úloh, ktorú obecné polície zabezpečujú. Pri vykonávaní 

hliadkovej činnosti a zvyšovaní prevencie najmä v centrálnych častiach obcí a miest už 

takmer nezastupiteľnú rolu zohrávajú kamerové systémy (obce vlastnia tak stacionárne ako aj 

otočné kamery). V minulom roku využívali tieto technické prostriedky v 124 obciach 

a mestách. Mnohé obecné a mestské polície zriadili tzv. „chránené dielne“, ktorých 

zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou zabezpečujú  (viď príloha č. 3 tab. č. 1) 

obsluhu kamerových systémov. Podobne na ochranu majetku v obci sú využívané aj pulty 

centrálnej ochrany, prostredníctvom ktorých bol chránený majetok v 42 obciach a mestách. 



     Okrem situačnej prevencie je najrozšírenejšou sociálna prevencia kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti. Táto je v obciach a mestách so zriadenou obecnou políciou 

vykonávaná najmä na primárnej, resp. sekundárnej úrovni. Cieľovými skupinami sú najmä 

deti a mládež a to vo vzťahu k protispoločenskej činnosti vo všeobecnosti, alebo so 

zameraním na prevenciu drogovej kriminality vrátane požívania alkoholických nápojov, 

majetkovej kriminality, ale aj iných druhov protispoločenskej činnosti. Najčastejšími formami 

sú prednášky a besedy realizované na všetkých stupňoch škôl. Obecné a mestské polície 

realizujú preventívne aktivity už u detí predškolského veku, t. j. v materských školách. Mnohé 

preventívne aktivity sa realizujú aj v úzkej spolupráci s centrami voľného času pôsobiacimi 

v obciach a mestách a taktiež v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. Zaujímavou 

preventívnou aktivitou je organizovanie letných detských a mládežníckych táborov. Aj 

napriek tomu, že sociálna prevencia ešte aj v súčasnosti nie je vždy dostatočne ocenená, 

najväčším pozitívom realizovaných preventívnych programov je skutočnosť, že sa jedná 

o pravidelné a opakujúce sa aktivity, čím vzniká predpoklad, že sa postupne u celej populácie 

detí a mladých zvyšuje právne vedomie, čo môže v budúcnosti priniesť pozitívne zmeny 

v bezpečnostnej situácii obcí a miest.   

      Zo zaslaných správ vyplýva, že jednotlivé obce a mestá sa v čoraz väčšej miere venujú aj 

prevencii viktimácie. V tejto oblasti sa zameriavajú na ohrozené skupiny obyvateľstva. Pre 

seniorov obecné polície pripravili rôzne preventívne projekty, ktorých podstata je 

poskytovanie rád ako sa nestať obeťou rôznej protispoločenskej činnosti. Ďalšou skupinou sú 

ženy, pre ktoré boli realizované napr. kurzy sebaobrany. Veľkou skupinou preventívnych 

aktivít, ktoré sú orientované nielen na deti a mládež, ale aj na ďalšie vekové skupiny je 

bezpečnosť v cestnej premávke. Túto činnosť obecné a mestské polície zameriavali najmä na 

zvyšovanie spoločenského a právneho vedomia, zvyšovanie osvety v oblasti ochrany osoby 

ako účastníka cestnej premávky. Tieto preventívne aktivity sú realizované rozmanitými 

preventívnymi projektmi, v ktorých sa dôraz kladie na používanie ochranných prvkov ako 

napr. ochranná prilba, reflexné vesty, nášivky (mnohé obecné polície rozdávali občanom 

reflexné prvky na zvýšenie ich bezpečnosti).  

     Spolupráca obecných a mestských polícií s ostatnými subjektmi sa vykonáva tak za 

účelom realizácie preventívnych aktivít, ako aj v rámci represívnej činnosti. Medzi subjektmi, 

ktoré najčastejšie spolupracujú s obecnou a mestskou políciou patrí Policajný zbor. Príslušníci 

obecných a mestských polícií spolupracujú s príslušníkmi Policajného zboru najmä v oblasti 

zabezpečovania verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy, pátraní po 

osobách, veciach a motorových vozidlách. Za účelom spolupráce pri ochrane verejného 

poriadku a v obecných veciach verejného poriadku bolo uzavretých 11 zmlúv medzi 

príslušnými krajskými riaditeľstvami Policajného zboru a mestami a obcami (tab. č. 2). 

Výrazne sa posilnila aj spolupráca obecných polícií s útvarmi Policajného zboru na úseku 

odhaľovania porušovania zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok 

osobami maloletými a mladistvými. Za týmto účelom sú vykonávané spoločné kontroly na 

podávanie alkoholických nápojov mladistvým a maloletým osobám. Policajný zbor v rámci 

spolupráce poskytuje obecným a mestským políciám informácie zo svojich informačných 



systémov (napr. evidencia obyvateľov, evidencia motorových vozidiel, pátranie po osobách, 

veciach a motorových vozidlách).  

                tab. č. 2 Uzavreté zmluvy medzi krajskými riaditeľstva PZ a obcami so zriadenou obecnou políciou 

P.č. Krajské 

riaditeľstvo 

PZ 

Obec so zriadenou OP Dátum podpísania 

zmluvy 

1. Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 02.08.2011 

2. Košice Košice 21.04.2011 

3. Kráľovský Chlmec 17.08.2011 

4. Čierna nad Tisou 17.08.2011 

5. Trebišov 06.06.2011 

6. Spišská  Nová Ves 14.09.2011 

7. Gelnica 14.09.2011 

8. Krompachy 14.09.2011 

9. Smižany 14.09.2011 

10. Nálepkovo 14.09.2011 

11. Rudňany 14.09.2011 

     Obecné polície tiež úzko spolupracujú s veterinárnymi lekármi a klinikami pri riešení 

odchytu túlavých a zabehnutých psov. Samostatnou kapitolou je doručovanie zásielok, ktoré 

obecné polície vykonávajú pre exekútorské a notárske úrady, súdy, prokuratúry a pod. Častá 

výpomoc je realizovaná aj pri poskytovaní asistencií lekárom pri prevozoch osôb do 

zdravotníckych zariadení, kedy sa jedná o osoby pod vplyvom návykových látok, osoby 

prejavujúce agresívne správanie a pod. Významným subjektom spolupráce sú miestne útvary 

Hasičského a záchranného zboru a dobrovoľné hasičské zbory. Zo zaslaných správ vyplynulo, 

že sa rozvíja aj spolupráca medzi jednotlivými obecnými a mestskými políciami a to v zmysle 

vybavovania dožiadaní navzájom (napríklad v oblasti objasňovania priestupkov). 

     Poslednou novelou zákona o obecnej polícii bola ustanovená aj možnosť spolupráce medzi 

obcou, ktorá má zriadenú obecnú políciu a obcou, ktorá obecnú políciu nezriadila. Táto 

spolupráca obcí môže byť realizovaná len na základe predchádzajúceho súhlasu obecných 

zastupiteľstiev a uzavretí písomnej zmluvy, obsahujúcej obligatórne náležitosti podľa zákona 

o obecnej polícii. V priebehu minulého kalendárneho roka boli Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republike, v súlade so zákonom o obecnej polícii, zaslané fotokópie uzavretých 

zmlúv medzi obcami, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke č. 3. 

tab. č. 3 Uzavreté zmluvy medzi obcami  

 Obec so zriadenou OP Obec, ktorá nemá 

zriadenú OP 

Dátum účinnosti  

1. Krásno nad Kysucou Zborov nad Bystricou 01.06.2011 - doba neurčitá 

2. Zlaté Klasy Nový Život 01.11.2011 - doba neurčitá 

3. Banská Bystrica Hrochoť 09.11.2011 – 31.12.2012 

4. Selce 09.11.2011 – 31.12.2012 

5. Kynceľová 29.12.2011 – 31.12.2012 

6. Liptovský Hrádok Liptovský Peter 21.11.2011 – 31.12.2011 

30.01.2012 – 31.12.2012 

 



2. Činnosť oddelenia dohľadu 

          Oddelenie dohľadu v rámci vykonávania dohľadu nad činnosťou obecnej polície           

v priebehu minulého roka zameralo svoju činnosť na nasledovné oblasti: 

a) Legislatíva 

     V roku 2011 sa oddelenie dohľadu v súčinnosti so sekciou legislatívy a vonkajších 

vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky aktívne podieľalo pri vypracovaní 

návrhu nového zákona o obecnej polícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „návrh zákona o obecnej polícii“), ktorý bol v mesiaci október 2011 predložený do 

medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky uplatnené v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní boli vyhodnotené a v prevažnej miere zapracované do návrhu 

zákona o obecnej polícii. Účelom návrhu zákona o obecnej polícii je dosiahnutie 

účinnejšieho zabezpečovania verejného poriadku na miestnej úrovni,  zefektívnenie 

organizácie a činnosti poriadkových útvarov obcí, vzájomnej spolupráce obcí a obecných 

polícií v prípadoch mimoriadnych udalostí,  spolupráce obecných polícií s Policajným 

zborom a inými subjektmi verejnej správy a zvýraznenie kompetencií Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v oblasti dohľadu štátu nad činnosťou obecných polícií. V návrhu 

zákona o obecnej polícii jeho tvorcovia vychádzali z dlhoročnej aplikačnej praxe 

súčasného zákona, platného od roku 1991. Pri jeho tvorbe sa zamerali najmä na 

problematické oblasti súčasnej právnej úpravy postavenia a činnosti obecných polícií, na 

odstránenie zistených nedostatkov, nepresných formulácií a chýbajúcich ustanovení, ktoré 

často spôsobovali rôznorodosť výkladu a aplikácie zákona v praktickej činnosti obecných 

polícií. Súčasne s návrhom zákona o obecnej polícii bol vypracovaný aj návrh 

vykonávacieho predpisu k zákonu. Legislatívne práce na návrhu zákona o obecnej polícii 

neboli (doposiaľ) ukončené, a to aj vzhľadom na to, že uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 726 zo 16. novembra 2011 boli zrušené úlohy vyplývajúce z Plánu 

legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 a úlohy z tohto plánu, ktoré mali byť 

v mesiacoch november a december 2011 predložené  na rokovanie vlády Slovenskej 

republiky (t. j. aj úloha predložiť vláde Slovenskej republiky návrh zákona o obecnej 

polícii). 

a) Pracovné stretnutia s obecnými a mestskými políciami 

     Na pracovných stretnutiach pracovníkov oddelenia dohľadu s náčelníkmi obecných 

a mestských polícií bol predstavený návrhu zákona o obecnej polícii. Obecné a mestské 

polície boli vyzvané na uplatnenie si pripomienok k návrhu legislatívneho materiálu. 

Mnohé z pripomienok uplatnených zo strany obecných a mestských polícií boli následne 

zapracované do legislatívneho návrhu. Pracovné stretnutia sa uskutočnili s predstaviteľmi 

Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislava, mestskými políciami v Trenčíne, 

Topoľčanoch, Banskej Bystrici, Nitre, Čadci, v niektorých prípadoch aj za účasti viacerých 

náčelníkov mestských a obecných polícií z daných regiónov.  

     Počas prípravy návrhu zákona o obecnej polícii viceprezident Policajného zboru zvolal 

v mesiaci júl 2011 stretnutie zástupcov Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií 

Slovenska, ktorého sa zúčastnili zástupcovia mestských polícií z Bratislavy, Nitry, 

Popradu, Košíc a Prešova.  



     Vzhľadom na veľký počet obecných a mestských polícií oddelenie dohľadu pod 

záštitou viceprezidenta Policajného zboru zorganizovalo stretnutie všetkých náčelníkov 

obecných a mestských polícií Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci november 2011 

v Banskej Bystrici.  

     Vzhľadom na pozitívnu odozvu týchto stretnutí zo strany prevažnej väčšiny obecných 

polícií oddelenie dohľadu plánuje v tomto trende a organizovaní podobných stretnutí 

pokračovať aj v roku 2012.  

b) Vybavovanie podnetov na príslušné prokuratúry 

     Pri vykonávaní dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície oddelenie dohľadu 

opakovane preverovalo porušenie ustanovení zákona o obecnej polície, najmä čo sa týka 

nosenia civilného oblečenia príslušníkmi obecnej a mestskej polície pri plnení ich úloh, 

pôsobenia obecnej polície na území inej obce (bez uzavretej zmluvy podľa § 2a zákona 

o obecnej polícii), označovanie rovnošaty obecnej a mestskej polície v rozpore so zákonom 

o obecnej polícii a zákonom o priestupkoch (napr. označenie nápisom „POLÍCIA“ a pod.). 

Prevažná časť týchto preverení bola vykonaná na základe podnetov, ktoré oddeleniu 

dohľadu zaslali priamo občania. Mnohé z týchto podnetov oddelenie dohľadu postúpilo 

príslušným prokuratúram podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov. V roku 2011 sa počet podnetov od občanov zvýšil, čo možno vo všeobecnosti 

prikladať zvyšovaniu právneho vedomia občanov. Oddelenie dohľadu zároveň zaslalo 

podnety na príslušné prokuratúry aj na základe vlastných zistení, ktoré vyplynuli zo správ 

zaslaných od jednotlivých obecných a mestských polícií a dotýkali sa napríklad porušenia 

ustanovení o rovnošate a jej farebnom vyhotovení.  

c) Správne konanie 

     Oddelenie dohľadu zistilo počas roka 2011 sedem porušení zákona o obecnej polícii. 

Konkrétne sa jednalo o nedodržanie termínu zaslania správy o činnosti obecnej polície, 

nezaslania zmluvy o činnosti obecnej polície na území inej obce a nezaslania oznámenia o 

zriadení obecnej polície. Aj v tejto oblasti boli obecné a mestské polície opakovane 

vyzývané na zasielanie požadovaných dokumentov v ustanovených termínoch 

a upozornené na možnosť sankcie za nesplnenie si týchto povinností. Aj napriek týmto 

výzvam sa situácia každoročne opakuje. 

d) Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len 

„osvedčenie“) 

     Oddelenie dohľadu vydáva príslušníkom obecnej polície osvedčenia v súlade s § 25 

zákona o obecnej polícii, t. j. po splnení podmienok ustanovených v § 25 ods. 1 až 5 

zákona o obecnej polícii. V minulom kalendárnom roku bolo vydaných v súlade s 

uvedeným ustanovením zákona o obecnej polícii spolu 47 osvedčení. Oddelenie dohľadu 

príslušníkom obecnej polície vydalo po úspešnom absolvovaní skúšok odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 102 osvedčení.  

     Vzhľadom na to, že aj naďalej pretrváva neinformovanosť niektorých príslušníkov 

obecnej polície, ale aj ich nadriadených, ktorí si osvedčenie zamieňajú s preukazom 

príslušníka SBS, oddelenie dohľadu po zistení týchto nedostatkov sústavne upozorňuje 

obecné a mestské polície, že preukazom príslušníka SBS nie je možné preukazovať 

odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície a vyzýva na zaslanie žiadosti o vydanie 

osvedčenia. 



e) Účasť v komisiách na skúškach odbornej spôsobilosti 

     Pracovníci oddelenia dohľadu, v súlade s nariadením vlády č. 590/2003 o skúškach 

odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov 

obecnej polície, boli rozkazom prezidenta Policajného zboru vymenovaní za predsedov 

a členov komisií na vykonanie šiestich riadnych a troch opravných skúšok odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície. V roku 2011 sa skúšky príslušníkov obecnej 

polície konali v Strednej odbornej škole Policajného zboru Košice, v zariadeniach miest 

Bratislava, Žilina a tiež v dvoch  novozriadených vzdelávacích zariadeniach zriadených pri 

mestskej polícii Nitra a Košice.  

f) Stanoviská a informácie  

     Ako už bolo uvedené, právne vedomie občanov sa v posledných rokov zvyšuje 

a občania majú čoraz viac informácií o oprávneniach a povinnostiach príslušníkov 

obecných polícií. Taktiež významnú úlohu zohráva aj sociálna kontrola občanov o činnosti 

útvaru obce, ktorá je hradená z rozpočtu ich vlastnej obce. Z uvedeného vyplýva väčšia 

miera kritickosti voči jednotlivým úkonom príslušníkov obecnej a mestskej polície. 

Z uvedeného dôvodu narastá počet žiadostí o stanovisko k postupu obecnej a mestskej 

polície, rovnako aj žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Podstata týchto žiadostí spočívala v prevažnej miere na poukázanie 

nosenia civilného oblečenia príslušníkmi obecnej polície pri plnení ich úloh, nosenia 

ochranných kukiel príslušníkmi obecnej polície a pod. Mnohé z týchto podnetov boli 

zaslané na preverenie zákonnosti na príslušné prokuratúry. Jeden prípad bol zaslaný na 

príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru ako podnet zo spáchania priestupku. 

V dvoch prípadoch podozrenia zo spáchania trestného činu príslušníkmi obecnej polície 

oddelenie dohľadu postúpilo vec orgánom činným v trestnom konaní, ako podnet zo 

spáchania trestného činu. 

g) Iné  

     Oddelenie dohľadu v priebehu minulého roka posudzovalo zmluvy a dohody 

o spolupráci pri ochrane verejného poriadku uzatvorenými medzi obcami a príslušnými 

krajskými riaditeľstvami Policajného zboru. Oddelenie dohľadu v priebehu roka 2011 

aktualizovalo svoju internetovú stránku
10)

, z ktorej nielen príslušníci obecných a mestských 

polícií, ale aj široká verejnosť, môžu získať dôležité informácie, rady a iné údaje o činnosti 

obecných a mestských polícií. Oddelenie dohľadu počas minulého roka spracovalo 

súhrnnú správu o činnosti obecných polícií za rok 2010, ktorá bola predložená do porady 

vedenia ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Predmetná správa je zverejnená na 

vyššie uvedenej internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Oddelenie 

dohľadu v spolupráci s odborom kontroly Prezídia Policajného zboru v minulom roku 

vykonalo viaceré kontroly na základných útvaroch služby poriadkovej polície zamerané na  

spoluprácu týchto útvarov s obecnými políciami. 

 

 

                                                           
10)

 http://www.minv.sk/?obecne_policie 



Záver 

     Zo zaslaných správ o činnosti obecných a mestských polícií vyplynul záver, že činnosť týchto 

poriadkových útvarov obce sa aj naďalej vo veľkej miere zameriava na jednu úzku oblasť 

protiprávneho konania občanov a tou sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Je zrejmé, že tento trend si osvojili najmä obce a mestá s početnejšími obecnými, resp. mestskými 

políciami. Obecné a mestské polície s nižším počtom príslušníkov obecných polícií výrazne častejšie 

riešili priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a pod.  

     Z hľadiska preventívneho pôsobenia možno konštatovať, že preventívne širokospektrálne 

zamerané aktivity si osvojili všetky obecné a mestské polície. S potešením možno konštatovať, že 

v mnohých prípadoch nejde o jednorazové aktivity, ale o systematicky sa opakujúce preventívne 

činnosti, ktorých dlhodobý efekt je pre spoločnosť vyšší.   

    Na záver možno konštatovať, že činnosť a zameranie jednotlivých obecných polícií je určená 

najmä orgánmi obce, alebo mesta so zriadenou obecnou, resp. mestskou políciou. Z uvedeného 

dôvodu je na zvážení každého obecného, resp. mestského zastupiteľstva a starostu obce, resp. 

primátora mesta, aké priority určí pre svoju obecnú a mestskú políciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2011  

Zoznam obecných polícií a počet príslušníkov v SR ku dňu 31.12.2011 

VÚC Okres P. č. Názov Počet 

príslušníkov  

Bratislava Bratislava 1.  MP hl. m. SR Bratislavy                                    299 

Malacky 2.  MP Malacky    20 

3.  MP Stupava    11 

4.  OP Plavecký Štvrtok      4 

5.  OP Veľké Leváre     1 

6.  OP Zohor     5 

7.  OP Lozorno     5     

Pezinok 8.  MP Modra     6 

9.  MP Pezinok    25 

Senec 10.  MP Senec    26 

11 11.  OP Bernolákovo     7 

Trenčín Bánovce nad Bebravou 12.  MP Bánovce nad Bebravou   12 

Ilava 13.  MP Dubnica nad Váhom   17 

14.  MP Nová Dubnica   10 

Myjava 15.  MP Brezová pod Bradlom     5 

16.  MP Myjava   13 

Nové Mesto nad Váhom 17.  MP Nové Mesto nad Váhom    23 

18.  MP Stará Turá   11 

Partizánske 19.  MP Partizánske   19 

Považská Bystrica 20.  MP Považská Bystrica    23 

Prievidza 21.  MP Bojnice     6 

22.  MP Handlová   12 

23.  OP Kanianka      4 

24.  MP Nováky nezaslali 

25.  MP Prievidza   44 

Púchov  26.  MP Púchov    17 

27.  OP Lednické Rovne     3 

Trenčín 28.  MP Trenčianske Teplice     8 

18 29.  MP Trenčín   42 

Trnava Dunajská Streda 30.  MP Dunajská Streda   12 

31.  MP Šamorín   13 

32.  MP Veľký Meder     6 

33.  OP Okoč     3 

34.  OP Zlaté Klasy     4 

 OP Dolný Štál zrušená 1.5.2011 

Galanta 35.  MP Galanta   13 

36.  MP Sereď   17 

37.  MP Sládkovičovo     2 

Hlohovec 38.  MP Hlohovec   20 

Piešťany 39.  MP Piešťany    45 

40.  MP Vrbové     5 

Senica 41.  MP Senica   22 

Skalica 42.  MP Holíč   11 

43.  MP Skalica   11 

15 Trnava 44.  MP Trnava   57 



Nitra Komárno 45.  MP Hurbanovo      5 

46.  MP Kolárovo    11 

47.  MP Komárno    25 

48.  OP Dulovce     3 

49.  OP Imeľ      2 

50.  OP Marcelová      2 

51.  OP Nesvady      2 

52.  OP Iža     1 

53.  OP Pribeta      1 

54.  OP Svätý Peter       1 

Levice 55.  OP Kalná nad Hronom     4 

56.  MP Levice    30 

57.  MP Šahy      6 

58.  MP Želiezovce      9 

59.  OP Farná      1 

60.  OP Šarovce     1 

61.  OP Tekovské Lužany      3 

 OP Veľké Ludince  zrušená 1.4.2010 

Nitra 62.  MP Nitra     68 

63.  MP Vráble       8 

64.  OP Lužianky     3 

Nové Zámky 65.  MP Nové Zámky   36 

66.  MP Štúrovo     13 

67.  MP Šurany      7 

68.  OP Dvory nad Žitavou     4 

69.  OP Palárikovo      2 

70.  OP Strekov      1 

71.  OP Svodín     3 

72.  OP Tvrdošovce  nezaslali 

73.  OP Zemné     0 

Šaľa  74.  MP Šaľa     25 

75.  OP Diakovce  nezaslali 

76.  OP Močenok      2 

77.  OP Neded      4 

78.  OP Selice      2 

79.  OP Trnovec nad Váhom      4 

80.  OP Vlčany      2 

Topoľčany  81.  MP Topoľčany    24 

38 Zlaté Moravce 82.  MP Zlaté Moravce     12 

Žilina Bytča 83.  MP Bytča    10 

Čadca 84.  MP Čadca    20 

85.  MP Krásno nad Kysucou     3 

86.  MP Turzovka     0 

Dolný Kubín 87.  MP Dolný Kubín   10 

Kysucké Nové Mesto 88.  MP Kysucké Nové Mesto    19 

Liptovský Mikuláš 89.  MP Liptovský Hrádok      8 

90.  MP Liptovský Mikuláš    33 

91.  OP Demänovská Dolina nezaslali  

Martin 92.  MP Martin    61 

93.  MP Vrútky    14 

94.  OP Sučany       5 



95.  OP Turany     2 

Námestovo 96.  MP Námestovo      5 

Ružomberok 97.  MP Ružomberok   27 

Turčianske Teplice  98.  MP Turčianske Teplice      6 

Tvrdošín 99.  MP Trstená      4 

100.  MP Tvrdošín     1 

Žilina 101.  MP Rajec     6 

102.  MP Rajecké Teplice     4 

103.  MP Žilina    79 

22 104.  OP Terchová     3 

B.Bystrica Banská Bystrica 105.  MP Banská Bystrica    71 

Banská Štiavnica 106.  MP Banská Štiavnica     9 

Brezno 107.  MP Brezno    20 

Detva  108.  MP Detva      8 

Krupina 109.  MP Krupina      4 

Lučenec 110.  MP Fiľakovo      9 

111.  MP Lučenec    23 

Revúca 112.  MP Revúca    10 

Rimavská Sobota 113.  MP Hnúšťa     8 

114.  MP Rimavská Sobota   12 

115.  MP Tisovec       2 

116.  OP Klenovec      4 

Veľký Krtíš 117.  MP Veľký Krtíš    12 

Zvolen 118.  MP Sliač      2 

119.  MP Zvolen    36 

120.  OP Kováčová     1 

 OP Zvolenská Slatina zrušená 1.3.2011 

Žarnovica 121.  MP Nová Baňa     7 

122.  OP Hodruša - Hámre     1 

123.  MP Žarnovica     6 

Žiar nad Hronom 124.  MP Kremnica   10 

21 125.  MP Žiar nad Hronom    18 

Prešov Bardejov 126.  MP Bardejov   21 

Humenné 127.  MP Humenné   19 

Kežmarok 128.  MP Kežmarok   16 

129.  MP Spišská Belá     7 

130.  OP Veľká Lomnica     4 

Levoča 131.  MP Levoča     8 

 MP Spišské Podhradie zrušená 31.12.2011 

Poprad 132.  MP Poprad   39 

133.  OP Štrba     2 

134.  MP Vysoké Tatry     6 

135.  MP Svit     9 

Prešov 136.  MP Prešov   75 

137.  MP Veľký Šariš     0 

Sabinov 138.  MP Lipany     5 

139.  MP Sabinov     7 

Snina 140.  MP Snina   15 

Stará Ľubovňa 141.  MP Podolínec     2 

142.  MP Stará Ľubovňa     9 

Stropkov 143.  MP Stropkov     7 



Svidník 144.  MP Giraltovce     3 

145.  MP Svidník     7 

21 Vranov nad Topľou 146.  MP Vranov nad Topľou   13 

Košice Gelnica 147.  MP Gelnica     7 

148.  OP Nálepkovo nezaslali 

Košice 149.  MP Košice 187 

150.  MP Medzev      5 

151.  MP Moldava nad Bodvou    14 

Michalovce 152.  MP Michalovce    27 

153.  MP Strážske      5 

154.  MP Veľké Kapušany      6 

Rožňava 155.  MP Dobšiná      9 

156.  MP Rožňava    14 

Spišská Nová Ves 157.  OP Rudňany      3 

158.  MP Krompachy      7 

159.  MP Spišská Nová Ves    27 

 OP Hrabušice zrušená 30.04.2011 

160.  OP Smižany      6 

Trebišov 161.  MP Čierna nad Tisou      7 

162.  MP Kráľovský Chlmec      8 

163.  MP Trebišov    13 

18 164.  OP Leles nezaslali  

Spolu 164    2 458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2011   

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za 

obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Počet príslušníkov obecnej polície 

1. Plánovaný počet    príslušníkov obecnej polície 2 690 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 2 471 

2. Počet prijatých príslušníkov obecnej polície   177 

3. Počet prepustených príslušníkov obecnej polície  159 

4. Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za 

spáchanie úmyselného trestného činu 

    1 

5. Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov 

2 460 

 

Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
1. Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície   19 

2. Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 275 

 

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1. Počet vykonaných zákrokov 356 902 

2. Počet prípadov použitia zbrane        10 

2a Z toho neoprávnených         0 

3. Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu         4 

3a Z toho neoprávnených          0 

4. Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 93 524 

4a Z toho neoprávnených         1 

5. Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval 

     16 

6. Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval (do 24 hod.) 

     0 

7. Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej 

osoby 

0 

8. Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej 

osoby (do 24 hod.) 

0 

9. Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na 

majetku 

15 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 15 

10. Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej 

polície alebo v súvislosti s ich plnením) 

81 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 26 

 

 

 



Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1. Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

obecnej polície 

1 823 

2. Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 2 628 

3. Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 855 

4. Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 221 

5. Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 19 

6. Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 20 

 

 

Priestupky 

 Celkový počet 

priestupkov 

§ 22 

 

§ 47 

- 48 

§ 49 § 50 VZN 

obce 

Ostatné Spolu 

1. zistených vlastnou 

činnosťou 

213 108 18 003 1 173 2 461 51 172 11 526 297 443 

2. oznámených na 

útvar obecnej polície 

32 705 8 963 2 434 4 192 10 299 3 972 62 565 

3. uložených  5 528 1 382 180 1 507 3 036 575 12 208 

4. odložených  3 078 430 372 1 034 1 037 390 6 341 

5. odovzdaných  390 233 333 571 326 949 2 802 

6. oznámených  

príslušnému orgánu 

2 145 357 417 512 1 338 1 716 6 485 

7. prejednaných v 

blokovom konaní 

178 980 8 108 856 1 861 21 135 4 832 21 5772 

výška finančnej 

hotovosti  

265 6524,5 102 638 11 290 26 193 22 8157,5 53 709 3 078 512 

8. prejednaných 

v blok. konaní 

vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú 

na mieste 

9 467 2329 214 1 006 2 381 1 183 16 580 

výška finančnej 

hotovosti  

247 627 49 809 4 806 23 453 47 141 22 564 39 5400 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2011 

 

Vybavenie obecných polícií  Počet OP 

1. Kamerový systém 124 

2. Pult centrálnej ochrany 42 

3. Chránená dielňa 50 

4. Pes 20 

 

 

 

 


