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Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom zmysle v zmysle § 2 ods. 2 zákona č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov zriaďuje Obecnú políciu v
obci Kalná nad Hronom a vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie/ ďalej len „ VZN“/
Článok 1
Na zabezpečenie obecných vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia,
plnenia úloh obce, ktoré vyplývajú zo zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov, ako
aj úloh vyplývajúcich z nariadení obce, pokynov a rozhodnutí starostu obce sa zriaďuje
Obecná polícia obce Kalná nad Hronom ako poriadkový útvar obce.
Článok 2
Podrobnejšiu úpravu organizácie Obecnej polície, úlohy Obecnej polície, jej
postavenia, povinnosti náčelníka Obecnej polície a jej príslušníkov, vzťahy Obecnej polície k
orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi upravuje Štatút Obecnej polície obce Kalná
nad Hronom.
Článok 3

Obecná polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi v zmysle §
24 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Príslušníci Obecnej polície sú v pracovnom pomere, zamestnávateľom je Obec Kalná
nad Hronom. Vzťahujú sa na nich v plnom rozsahu ustanovenia zákona č.552/2003 Z.z o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ustanovenia Zákonníka
práce.
Článok 5
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kalná nad Hronom č. 37/2019 O zriadení Obecnej
polície v obci Kalná nad Hronom schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
16.04.2019, Uznesením č. 3/VIII./2019/OZ.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kalná nad Hronom č. 37/2019 O zriadení Obecnej
polície v obci Kalná nad Hronom nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyvesení nariadenia
a zároveň sa ruší VZN č. 33/2016 O zrušení obecnej polície obce Kalná nad Hronom zo dňa
14.06.2016.

V Kalnej nad Hronom, dňa 29.04.2019

..............................
Ing.Ladislav Éhn
starosta obce

