
333

Z Á K O N

z 2. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 564/1991 Zb.
o obec nej po lí cii v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

 Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 564/1991 Zb.
o obec nej po lí cii v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 250/1994 Z. z. a zá ko na č. 319/1999
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Slo vo „za mest na nec“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te zá ko na na hrá dza slo vom „prí sluš ník“ v prí -
sluš nom tva re.

2. V § 5 ods. 1 prvá veta znie:
„Obec nú po lí ciu tvo ria prí sluš ní ci obec nej po lí cie,

kto rí sú za mest nan ca mi obce.“.

3. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „(ïa lej len
„po li caj ný zbor“)“.

4. V § 7 písm. e), § 11 ods. 5, § 12 ods. 3 a § 24 ods. 1
sa slo vo „po li caj ný“ vo všet kých tva roch na hrá dza slo -
vom „Po li caj ný“ v prí sluš nom tva re. 

5. Nad pis nad § 22 sa vy púš �a.

6. § 22 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 22

Rov no ša ta prí sluš ní kov obec nej po lí cie

(1) Rov no ša ta prí sluš ní kov obec nej po lí cie je jed not -
ná na ce lom úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(2) Rov no ša tu prí sluš ní ka obec nej po lí cie tvo rí 
a) po krýv ka hla vy tma vo mod rej far by, kto rá je ozna če -

ná po ce lom ob vo de pá som s čierno-bielymi štvor ca -
mi s dĺž kou strán 15 mm umies tne ný mi v troch ra -
doch tak, aby sa čierno-biele štvor ce strie da li
ša chov ni co vým spô so bom; na čel nej stra ne po krýv -
ky hla vy je umies tne ný odz nak obec nej po lí cie, 

b) bun da, sako ale bo pláš� tma vo mod rej far by s ná ra -
men ník mi rov na kej far by; šír ka ná ra men ní kov je
naj me nej 50 mm, dĺž ka naj me nej 120 mm,

c) ko še ¾a s dl hým ru ká vom ble do mod rej far by ale bo
ko še ¾a s krát kym ru ká vom ble do mod rej far by s ná -
ra men ník mi tma vo mod rej far by; šír ka ná ra men ní -
kov je naj me nej 50 mm, dĺž ka naj me nej 120 mm,

d) via zan ka tma vo mod rej far by,
e) no ha vi ce ale bo suk ňa tma vo mod rej far by,

f) to pán ky čier nej far by,
g) opa sok čier nej far by,
h) puz dro na zbraň čier nej far by, ak prí sluš ník obec nej

po lí cie nosí pri svo jej čin nos ti zbraň. 

(3) Prí sluš ník obec nej po lí cie môže po u ží va� ok rem
vý stroj ných sú čias tok uve de ných v od se ku 2 aj ïal šie
vý stroj né sú čiast ky, kto ré určí obec vše obec ne zá väz -
ným na ria de ním, v rov na kom fa reb nom vy ho to ve ní
s pri me ra ným ozna če ním prí sluš nos ti k obec nej po lí cii.

(4) Na ¾a vom ru ká ve bun dy, pláš �a, saka a ko še le vo
vzdia le nos ti 100 mm od švu ru ká va je umies tne ný kru -
ho vý znak obec nej po lí cie s prie merom naj me nej
100 mm. V stre de zna ku je erb obce s ve¾ kos�ou naj me -
nej 30 mm vy ob ra ze ný pod ¾a he ral dic kých pra vi diel. Po
ob vo de zna ku obec nej po lí cie je umies tne ný ná pis
„OBEC NÁ PO LÍ CIA“ ale bo „MEST SKÁ PO LÍ CIA“ a ná zov 
obce; ve¾ kos� pís men je naj me nej 5 mm. Nad kru ho vým
zna kom obec nej po lí cie vo vzdia le nos ti 50 mm od švu
ru ká va je umies tne ný ná pis „OBEC NÁ PO LÍ CIA“ ale bo
„MEST SKÁ PO LÍ CIA“ s ve¾ kos�ou pís men naj me nej
10 mm, kto rý je v tva re pol kru ho vej vý se če s prie merom 
naj me nej 100 mm a šír ke 20 mm.

(5) Na ¾a vej stra ne bun dy, pláš �a, saka ale bo ko še le
je 20 mm nad stredom hor né ho ok ra ja vrec ka umies t -
ne ný iden ti fi kač ný odz nak obec nej po lí cie ob sa hu jú ci
ná pis „OBEC NÁ PO LÍ CIA“ ale bo „MEST SKÁ PO LÍ CIA“,
ná zov obce, erb obce a iden ti fi kač né čís lo prí sluš ní ka
obec nej po lí cie; ve¾ kos� pís men a čís lic je naj me nej
3 mm.

(6) V ob ciach pod ¾a oso bit né ho predpisu15a) mož no
ok rem ná pi sov „OBEC NÁ PO LÍ CIA“ ale bo „MEST SKÁ
PO LÍ CIA“ uve de ných v od se koch 4 a 5 uvies� tie to ná pi -
sy aj v ja zy ku ná rod nost nej men ši ny.

(7) Po u ží va nie rov no ša ty prí sluš ní ka obec nej po lí cie
inou fy zic kou oso bou ale bo práv nic kou oso bou je za ká -
za né, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak.

(8) Prí sluš ník obec nej po lí cie nosí rov no ša tu iba pri
pl ne ní úloh obec nej po lí cie pod ¾a toh to zá ko na ale bo na 
zá kla de roz hod nu tia sta ros tu obce.

(9) Vzor vy ob ra ze nia rov no ša ty prí sluš ní ka obec nej
po lí cie usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „mi nis ter stvo“).“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15a znie:
„15a) § 2 ods. 1 zá ko na č. 184/1999 Z. z. o po u ží va ní ja zy kov ná rod -

nost ných men šín.“.
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7. Za § 22 sa vkla dá § 22a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 22a

Ozna če nie mo to ro vých vo zi diel
po u ží va ných na pl ne nie úloh obec nej po lí cie

(1) Na pl ne nie úloh obec nej po lí cie pod ¾a toh to zá ko -
na mož no po u ží va� mo to ro vé vo zid lá iba v bie lom fa reb -
nom vy ho to ve ní s ná pi som „OBEC NÁ PO LÍ CIA“ ale bo
„MEST SKÁ PO LÍ CIA“ tvo re ným ve¾ ký mi tla če ný mi pís -
me na mi čier nej far by umies tne ným na obi dvoch boč -
ných stra nách vo zid la, na pred nej čas ti vo zid la a na
zad nej čas ti vo zid la; usta no ve nie § 22 ods. 6 pla tí ob -
dob ne. Ve¾ kos� pís men tvo ria cich ná pis na obi dvoch
boč ných stra nách vo zid la a na pred nej čas ti vo zid la je
naj me nej 100 mm. Ve¾ kos� pís men tvo ria cich ná pis na
zad nej čas ti vo zid la je naj me nej 50 mm. Na obi dvoch
pred ných dve rách vo zid la je pod ná pi som pod ¾a pr vej
vety umies tne ný ná zov obce tvo re ný ve¾ ký mi tla če ný mi
pís me na mi čier nej far by s ve¾ kos�ou naj me nej 40 mm
a erb obce. Na pred nej čas ti vo zid la je pod ná pi som
pod ¾a pr vej vety umies tne ný erb obce.

(2) Na ozna če nie mo to cyk lov po u ží va ných na pl ne nie 
úloh obec nej po lí cie sa pri me ra ne vz�a hu je od sek 1.

(3) Po u ží va nie mo to ro vých vo zi diel, kto rých ozna če -
nie sa zho du je s ozna če ním mo to ro vých vo zi diel obec -
nej po lí cie, inou fy zic kou oso bou ale bo práv nic kou oso -
bou je za ká za né, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak.“.

8. Nad pis § 23 znie: „Pre u kaz prí sluš ní ka obec nej
po lí cie“. 

9. § 25 a 26 zne jú:

„§ 25

(1) Prí sluš ník obec nej po lí cie môže pl ni� úlo hy obec -
nej po lí cie pod ¾a toh to zá ko na iba vte dy, ak má úpl né
stred né vzde la nie ale bo úpl né stred né od bor né vzde la -
nie a zís kal od bor nú spô so bi los� prí sluš ní ka obec nej
po lí cie (ïa lej len „od bor ná spô so bi los�“).

(2) Od bor nú spô so bi los� zís ka prí sluš ník obec nej po -
lí cie ab sol vo va ním od bor nej prí pra vy prí sluš ní kov
obec nej po lí cie (ïa lej len „od bor ná prí pra va“) a úspeš -
ným vy ko na ním skúš ky od bor nej spô so bi los ti (ïa lej
len „skúš ka“) pred od bor nou ko mi siou Po li caj né ho
zbo ru. Prí sluš ník obec nej po lí cie môže opa ko va� skúš -
ku iba raz na op rav nej skúš ke. Ak prí sluš ník obec nej
po lí cie ne vy ko ná op rav nú skúš ku, môže vy ko na� novú
skúš ku až po opa ko va nom ab sol vo va ní od bor nej prí -
pra vy. Dá tum a mies to vy ko na nia skúš ky a op rav nej
skúš ky ur ču je mi nis ter stvo.

(3) Od bor nú spô so bi los� spĺ ňa aj prí sluš ník obec nej
po lí cie, kto rý zís kal vzde la nie v štu dij nom od bo re bez -
peč nost ná služ ba na stred nej ško le ale bo na vy so kej
ško le.

(4) Obec je po vin ná uhra di� mi nis ter stvu pre u ká za -
te¾ né ná kla dy sú vi sia ce s vy ko na ním skúš ky a op rav -
nej skúš ky.

(5) Mi nis ter stvo vydá osved če nie o od bor nej spô so bi -
los ti prí sluš ní ka obec nej po lí cie (ïa lej len „osved če nie“)
a) prí sluš ní ko vi obec nej po lí cie bez pros tred ne po

úspeš nom vy ko na ní skúš ky ale bo 
b) na zá kla de pí som nej žia dos ti prí sluš ní ko vi obec nej

po lí cie, kto rý zís kal od bor nú spô so bi los� pod ¾a od -
se ku 3; k žia dos ti prí sluš ník obec nej po lí cie pri lo ží
osved če ný od pis ale bo osved če nú kó piu vy sved če nia 
o zá ve reč nej skúš ke v štu dij nom od bo re bez peč nost -
ná služ ba ale bo, ak ide o ab sol ven ta vy so kej ško ly,
osved če ný od pis ale bo osved če nú kó piu vy so ko škol -
ské ho dip lo mu v štu dij nom od bo re bez peč nost ná
služ ba.

(6) Osved če nie pod ¾a od se ku 5 je ve rej ná lis ti na. 

(7) Usta no ve nie a zlo že nie od bor ných ko mi sií Po li -
caj né ho zbo ru, po dro bnos ti o or ga ni zá cii skúš ky
a hod no te ní skúš ky a vzor osved če nia usta no ví na ria -
de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky.

§ 26

(1) Od bor nú prí pra vu vy ko ná va mi nis ter stvo v stred -
ných od bor ných ško lách Po li caj né ho zbo ru ale bo sa vy -
ko ná va v za ria de niach obcí na zá kla de pí som nej žia -
dos ti obce o vy ko na nie od bor nej prí pra vy a skúš ky.

(2) Žia dos� o vy ko na nie od bor nej prí pra vy a skúš ky
ob sa hu je
a)  ná zov obce,
b) me no, priez vis ko, ti tul, rod né čís lo, ad re su tr va lé ho

po by tu a iden ti fi kač né čís lo (ïa lej len „osob né úda -
je“) prí sluš ní ka obec nej po lí cie, kto rý má ab sol vo va�
od bor nú prí pra vu a skúš ku,

c) vy hlá se nie prí sluš ní ka obec nej po lí cie, kto rý má ab -
sol vo va� od bor nú prí pra vu a skúš ku, že sú hla sí, aby 
mi nis ter stvo spra cú va lo a evi do va lo jeho osob né
úda je,

d) od tla čok pe čiat ky obce, meno a priez vis ko sta ros tu
obce a jeho pod pis.

(3) Ter mín ná stu pu na od bor nú prí pra vu ur ču je mi -
nis ter stvo ale bo za ria de nie obcí tak, aby bola od bor ná
prí pra va vy ko na ná as poň raz v roku; to ne pla tí, ak ne -
bo la mi nis ter stvu ale bo za ria de niu obcí v prie be hu
roka do ru če ná pí som ná žia dos� obce o vy ko na nie od -
bor nej prí pra vy a skúš ky.

(4) Obec je po vin ná uhra di� mi nis ter stvu ale bo za ria -
de niu obcí pre u ká za te¾ né ná kla dy sú vi sia ce s vy ko na -
ním od bor nej prí pra vy.

(5) Dĺž ka tr va nia od bor nej prí pra vy prí sluš ní kov
obec nej po lí cie je 420 ho dín.

(6) For mu, roz sah od bor nej prí pra vy, vzor žia dos ti
o vy ko na nie od bor nej prí pra vy a o vy ko na nie skúš -
ky, po dro bnos ti o or ga ni zá cii a o vy ko ná va ní od bor nej
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prí pra vy usta no ví na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li -
ky.“.

10. Za § 26 sa vkla da jú § 26a až 26c, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„§ 26a

Do h¾ad štá tu nad čin nos �ou obec nej po lí cie

(1) Obec, kto rá má zria de nú obec nú po lí ciu, je po vin -
ná do 31. mar ca kaž dé ho roka za sla� mi nis ter stvu
sprá vu o čin nos ti obec nej po lí cie za pred chá dza jú ci ka -
len dár ny rok. Sprá vu o čin nos ti obec nej po lí cie pod pi -
su je sta ros ta obce.

(2) Po vin nos� pred lo ži� sprá vu pod ¾a od se ku 1 má
tiež obec, kto rá zru ši la obec nú po lí ciu, do 30 dní od
zru še nia obec nej po lí cie.

(3) Po dro bnos ti o pred kla da ní sprá vy o čin nos ti
obec nej po lí cie a o jej ob sa ho vých ná le ži tos tiach usta -
no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi -
nis ter stvo.

§ 26b

Po ku ty

(1) Kraj ské ria di te¾ stvo Po li caj né ho zbo ru (ïa lej len
„kraj ské ria di te¾ stvo“) môže ulo ži� po ku tu do 50 000 Sk
obci, kto rá ne pred lo ží v le ho te usta no ve nej tým to zá ko -
nom 
a) sprá vu o čin nos ti obec nej po lí cie,
b) úda je pod ¾a § 26c ods. 2 písm. a) až c).

(2) Po ku tu mož no ulo ži� do jed né ho roka odo dňa,
keï sa mi nis ter stvo doz ve de lo o po ru še ní po vin nos tí
ob cou, naj ne skôr však do troch ro kov odo dňa, keï do -
šlo k po ru še niu po vin nos ti.

(3) Ulo že ním po ku ty pod ¾a od se ku 1 nie je dotk nu tá
po vin nos� obce pred lo ži� mi nis ter stvu sprá vu o čin nos -
ti obec nej po lí cie a po vin nos� pred lo ži� mi nis ter stvu
úda je pod ¾a toh to zá ko na.

(4) Pri uk la da ní po kút kraj ské ria di te¾ stvo pri hlia da
na po va hu pro ti práv ne ho ko na nia, naj mä na jeho dĺž -
ku a na opa ko va né po ru še nie práv nej po vin nos ti. 

(5) Na ko na nie o uk la da ní po kút sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom ko na ní.18)

§ 26c

Evi den cie ve de né mi nis ter stvom

(1) V sú vis los ti s pl ne ním úloh pod ¾a toh to zá ko na
mi nis ter stvo ve die evi den cie
a) obcí, kto ré majú zria de nú obec nú po lí ciu, a ob-

cí, kto ré zru ši li obec nú po lí ciu,
b) žia dos tí obcí o vy ko na nie od bor nej prí pra vy a skúš -

ky, 
c) prí sluš ní kov obec nej po lí cie, kto rým bolo vy da né

osved če nie, 

d) úda jov ob siah nu tých v sprá vach o čin nos ti obec nej
po lí cie.

(2) Evi den cia pod ¾a od se ku 1 písm. a) ob sa hu je
a) ná zov obce,
b) po čet prí sluš ní kov obec nej po lí cie,
c) dá tum zria de nia obec nej po lí cie,
d) dá tum zru še nia obec nej po lí cie. 

(3) Evi den cia pod ¾a od se ku 1 písm. b) ob sa hu je
a) ná zov obce,
b) dá tum do ru če nia žia dos ti obce o vy ko na nie od bor -

nej prí pra vy a skúš ky,
c) osob né úda je prí sluš ní kov obec nej po lí cie pri hlá se -

ných na vy ko na nie od bor nej prí pra vy a skúš ky,
d) dá tum a mies to vy ko na nia od bor nej prí pra vy,
e) dá tum a mies to vy ko na nia skúš ky a op rav nej skúš -

ky, ak bola vy ko na ná.

(4) Evi den cia pod ¾a od se ku 1 písm. c) ob sa hu je
a) osob né úda je prí sluš ní kov obec nej po lí cie, kto rým

bolo vy da né osved če nie, 
b) dá tum a mies to vy ko na nia skúš ky a op rav nej skúš -

ky,
c) evi denč né čís lo osved če nia.

(5) Obec je po vin ná ozná mi� mi nis ter stvu úda je  po -
d¾a od se ku 2 písm. a) až c) do 30 dní od zria de nia obec -
nej po lí cie.

(6) Na re gis trá ciu evi den cií uve de ných v od se ku 1,
spra cú va nie osob ných úda jov jed not liv cov, bez peč nos� 
osob ných úda jov, ochra nu práv dotk nu tej oso by a cez -
hra nič ný tok osob ných úda jov sa vz�a hu jú usta no ve -
nia oso bit né ho pred pi su.19)“.

Po známky pod čia rou k od kazom 18 a 19 znejú:
„18) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok)

v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z.
 19) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.“. 

11. Za § 27 sa vkla dá § 27a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 27a

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám
účin ným od 1. ja nu ára 2004

(1) Od bor ná spô so bi los� zís ka ná do 31. de cem bra
2003 sa po va žu je za od bor nú spô so bi los� zís ka nú  po -
d¾a toh to zá ko na.

(2) Osved če nia vy da né do 31. de cem bra 2003 sa po -
va žu jú za osved če nia vy da né pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Obec, kto rá má k 1. ja nu áru 2004 zria de nú obec -
nú po lí ciu, je po vin ná pí som ne ozná mi� mi nis ter stvu
úda je pod ¾a § 26c ods. 2 písm. a) až c) naj ne skôr do
31. ja nu ára 2004. 

(4) Obec, kto rá má zria de nú obec nú po lí ciu, pred kla -
dá mi nis ter stvu pr vý krát sprá vu o čin nos ti obec nej po -
lí cie za ob do bie roka 2004 do 31. mar ca 2005. 

(5) Prí sluš ní ci obec nej po lí cie môžu po u ží va� rov no -
ša tu pod ¾a do te raj ších pred pi sov do 31. de cem bra
2007.

Strana 2716 Zbierka zákonov č. 333/2003 Čiastka 149



(6) Ak je v iných vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi soch po u ži tý po jem „za mest na nec obec nej po lí -
cie“, ro zu mie sa tým „prí sluš ník obec nej po lí cie“.“.

12. Za § 28 sa vkla dá § 28a, kto rý znie:

„§ 28a

Zru šu je sa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky

č. 460/2000 Z. z. o dĺž ke tr va nia a roz sa hu od bor nej
prí pra vy za mest nan cov obec nej po lí cie a o usta no ve ní
a zlo že ní od bor ných ko mi sií Po li caj né ho zbo ru.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
 okrem usta no ve ní § 22a ods. 1 a 2 uve de ných v sied -
mom bode, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára
2008.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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334

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 4. júla 2003 bol v ¼ub ¾a ne pod pí sa ný Do pln ko -
vý pro to kol č. 14 k Stre do e u róp skej do ho de o vo¾ nom ob cho de.

Do pln ko vý pro to kol č. 14 k Stre do e u róp skej do ho de o vo¾ nom ob cho de sa pred bež ne vy ko ná va na zá kla de člán ku 5
ods. 3 od 15. júla 2003 me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ma ïar skou re pub li kou.

Do tex tu pro to ko lu mož no na zrie� na Mi nis ter stve hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
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