
S t a n o v y 

Združenia náčelníkov  obecných a mestských polícií  

Slovenska 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

1. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska /ďalej len „Združenie“/ je 
dobrovoľnou organizáciou zamestnancov  obecných a mestských polícií, ktorá 
spolupracuje s odbornými orgánmi a organizáciami s podobným alebo príbuzným 
zameraním doma i v zahraničí. Zamestnanci obecných a mestských polícií sú zastúpení 
v Združení náčelníkom príslušnej obecnej alebo mestskej polície, alebo iným, ním 
povereným zamestnancom. 

2. Združenie svoju činnosť orientuje do pôsobnosti samosprávy  miest a obcí Slovenska. 
3. Združenie vedie svojich členov k vysokej profesionalite s cieľom zabezpečovať verejný 

poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred 
ohrozením života a zdravia a plniť ďalšie úlohy podľa Zákona 564/91 Zb. o obecnej polícii 
v znení zmien a doplnkov. 

4. Združenie nevykonáva podnikateľskú zárobkovú činnosť. Svojou činnosťou napomáha 
zvyšovaniu úrovne obecných a mestských polícií vo všeobecnosti, nenahrádza však výkon 
povolania ani funkciu iného štátneho orgánu. 

5. Sídlom Združenia je ulica M. Pišúta č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

 
 

Čl. II 
Poslanie a ciele Združenia 

 
      Hlavným poslaním a cieľmi Združenia sú: 

1. Zabezpečovanie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho 
postavenia zamestnancov obecných a mestských polícii, najmä legislatívnou formou, ako 
aj vytváranie možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania.  

2. Podpora nezávislého , objektívneho a kvalifikovaného postupu pri výkone pracovnej 
činnosti a prezentácii jej výsledkov vrátane zverejňovania aktuálnych problémov. 

3. Napomáhanie mimosúdnej ochrany práv členov Združenia. 
4. Sprostredkúvanie informácií členom Združenia formou školení, pracovných stretnutí, 

publikačnou činnosťou a poskytovaním odbornej konzultačnej činnosti.  
5. Spolupráca s policajným zborom SR, ostatnými štátnymi a neštátnymi bezpečnostnými  

službami, s orgánmi verejnej a štátnej správy, záujmovými združeniami a občanmi, pri 
rešpektovaní postavenia obecnej polície ako poriadkového útvaru územnej samosprávy.  

 
 

Čl. III 
Členstvo v Združení 

 
1. Členstvo v Združení vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku.  
2. Podmienkou členstva v Združení je byť zamestnancom obecnej alebo mestskej polície.   
3. Členstvo v Združení zaniká: 

a) písomným oznámením člena, že vystupuje zo Združenia 
b) úmrtím 



c) vylúčením za hrubé porušenie stanov Združenia 
4. O vylúčení člena zo Združenia rozhoduje prezídium Združenia. 
5. Členstvo v Združení sa pozastavuje na dobu, počas ktorej nemá člen zaplatený členský 

príspevok po 31.marci kalendárneho roka. 
6. Ak si člen po výzve do 1 mesiaca nesplní povinnosť úhrady členského príspevku, jeho 

členstvo zaniká.  

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti členov Združenia 
 

1. Člen Združenia má právo: 
a) zúčastňovať sa na rokovaniach snemov Združenia, 
b) požadovať služby poskytované Združením a navrhovať opatrenia na zlepšenie 

činnosti Združenia, 
c) zúčastňovať sa na  podujatiach, ktoré Združenie organizuje, 
d) podieľať sa na plnení úloh Združenia a byť informovaný o jeho činnosti. 

2. Základnou povinnosťou každého člena  Združenia je: 
a) dodržiavať stanovy Združenia a aktívne sa podieľať na plnení jeho úloh, 
b) uhradiť ročný členský príspevok v termíne do 31.marca kalendárneho roka. 
 

 

ORGÁNY ZDRUŽENIA 
 

Čl. V 
Snem Združenia 

 
1. Najvyšším orgánom Združenia je Snem, ktorý tvoria všetci členovia Združenia. 
2. Snem sa  schádza najmenej jedenkrát do roka a tiež ak o to požiada najmenej 1/3 členov 

Združenia. Prezident Združenia zvolá Snem vždy do 3 mesiacov od konania volieb do 
orgánov miestnej samosprávy. Na tento snem budú prizvaní aj ostatní novovymenovaní 
náčelníci MP a OP. Zasadnutia Snemu  zvoláva prezident Združenia.  

3. Snem je uznášaniaschopný, ak je zúčastnená nadpolovičná väčšina  členov Združenia. 
Snem sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 

4. Každý člen má jeden hlas. 
5. Spôsob hlasovania určí Snem. 
6. Do výlučnej pôsobnosti Snemu patrí: 

a) schvaľovať a meniť stanovy Združenia, 
b) zriaďovať Prezídium a Kontrolnú komisiu, 
c) prerokovávať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh Združenia, základné 

smery činnosti, 
d) schvaľovať rozpočet Združenia a výsledky hospodárenia Združenia, 
e) schvaľovať výšku ročného členského príspevku na základe návrhu Prezídia 

Združenia, 
f) schvaľovať rokovací poriadok Snemu, 
g) schvaľovať interné predpisy Združenia, 
h) rozhodnúť o zrušení Združenia, 

 
 

Čl. VI 
Prezídium Združenia 

 
        1.  Výkonným  orgánom  Združenia  je  Prezídium,  ktoré  riadi  činnosť  Združenia  medzi   
             zasadaniami Snemu a za svoju činnosť zodpovedá Snemu.  
        2.  Prezídium Združenia má počet členov, ktorý je daný počtom Regionálnych sekcií (ďalej  

       len „RS“). RS kopíruje územno-právny celok. Predseda RS je zároveň členom Prezídia.    



3. Prezídium tvorí prezident Združenia, viceprezident a ďalší členovia. 
4. Prezidenta volia v zmysle organizačného a volebného poriadku členovia Združenia na    

svojom Ustanovujúcom resp. Riadnom sneme priamou voľbou.  Do  funkcie ho ustanovuje   
Snem na základe výsledkov právoplatných volieb. 

  5.  Viceprezidenta volí a odvoláva  Prezídium Združenia. 
        6.  Členstvo v Prezídiu je zastupiteľné iným členom na základe písomného poverenia pred- 
              sedu RS. 

  7.  Prezídium sa schádza podľa plánu svojej činnosti najmenej 4-krát v kalendárnom roku,  
       zasadnutie Prezídia zvoláva prezident Združenia písomne. 
  8.   Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenia 
        Prezídia sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.  
        Vo výnimočných a naliehavých prípadoch môže Prezídium Združenia prijať rozhodnutie aj  
        korešpondenčnou formou. Do pôsobnosti Prezídia prináleží najmä: 

i) obsahová a organizačná príprava snemu a konferencií, 
j) realizácia uznesení snemu, 
k) príprava návrhu rozpočtu a výsledkov hospodárenia Združenia, 
l) navrhovanie interných predpisov Združenia /napr. Organizačný, Rokovací 

poriadok, Zásady hospodárenia  a pod./, o vykonaných zmenách Prezídium 
informuje zasadnutie najbližšieho snemu, 

m) prerokovávanie námetov a žiadostí členov Združenia a určovanie postupu ich 
riešenia, 

n) vydávanie publikácií, periodík a informačných materiálov, 
o) vytváranie pracovných komisií podľa aktuálnej potreby, 
p) doplnenie počtu členov Prezídia  

            9.   Členstvo v Prezídiu zaniká: 
a) vzdaním sa členstva v Prezídiu, 
b) zánikom členstva v Združení, 
c) pre neospravedlnenú neprítomnosť na troch zasadnutiach Prezídia, 

 
 

Čl. VII 
Prezident Združenia 

 
      1.   Prezident je štatutárnym orgánom Združenia, zastupuje Združenie navonok a je  
            oprávnený konať v jeho mene. 
      2.   Prezident  zvoláva a vedie zasadnutie Snemu a Prezídia Združenia. 
      3.   Ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu alebo vo veciach, určených povere-        
            ním, vykonáva oprávnenia prezidenta viceprezident, prípadne – v odôvodnenom  
            prípade – prezidentom osobitne splnomocnený člen Prezídia. 

 
 

Čl. VIII 
Kontrolná komisia 

 
 1.  Kontrolná komisia /ďalej len „KK“/ má najmenej 3 členov, ktorí sú volení snemom  

              z členov Združenia. Návrhy na členov KK predkladajú jednotlivé RS. Predseda KK je 
                  zvolený z jej členov, je prizývaný na zasadnutia Prezídia Združenia.  

      2.  KK plní funkciu najvyššieho kontrolného orgánu Združenia, najmä však tieto úlohy: 
a) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi kontroluje hospodárenie 

a účelné využívanie finančných prostriedkov a majetku Združenia, 
b) kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a uznesení snemu, 
c) navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a ku správam o výsledku hospodárenia Združenia 

             3.  KK podáva Snemu správy o výsledkoch kontrolnej činnosti a to vždy po prerokovaní 
                  v Prezídiu Združenia.  

 
 



 
 

Čl. IX 
Hospodárenie Združenia 

 
       1.   Združenie hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo v priebehu svojej činnosti. 

              2.  Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, zásadami hospo- 
                   dárenia s majetkom Združenia a schváleným rozpočtom Združenia. 
            3.  Majetok /hmotné a finančné prostriedky/ získava Združenie zo svojej činnosti, naj- 
                    mä z členských príspevkov, dotácií a darov. 
              4.  Orgány Združenia sú povinné tento majetok účelne využívať a chrániť. 
 

 
 

 

Čl. X 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
       1.  Funkčné obdobie orgánov Združenia nie je zhodné s funkčným obdobím orgánov   
            samosprávy.  Povinnosťou prezidenta je usporiadať snem a vykonať voľbu nových 
            orgánov Združenia do troch mesiacov po skončení volebného obdobia. 
       2.  Symbolom Združenia je znak, ktorého vzor a popis tvorí prílohu stanov. 
       3.  Právo používať symboly Združenia majú iba jeho orgány. 
       4.  Združenie zanikne, ak o tom rozhodne jeho snem nadpolovičnou väčšinou hlasov           
            všetkých členov. 
       5.  Pri zániku Združenia snem menuje likvidátora, ktorý je oprávnený konať menom  
            Združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle  všeobecne zá- 
            väzných právnych predpisov. 
       6.  Prebytok z likvidácie Združenia sa rozdelí všetkým členom podľa kľúča stanoveného            
            Snemom pri vyhlásení likvidácie. 
       7. Tieto Stanovy boli schválené Ustanovujúcim snemom Združenia dňa 19.októbra 2001 
            v Liptovskom Mikuláši, doplnené na Sneme Združenia dňa 23. – 24. januára 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


