
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom na základe § 2 ods. 2 zákona SNR č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii s použitím § 11 ods. 3 písm. k zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v úplnom znení 
vyhláseného v Zb. zákonov č. 481/1992 vydáva pre kat. územia obce Trnovec nad 
Váhom 
 

t o t o 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

o zriadení obecnej polície 
 

Článok 1. 
 
Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 
plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných 
právnych predpisov a tiež z úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení 
obce, uznesení obecného zastupiteľstva a tiež pokynov a rozhodnutí starostu obce sa 
zriaďuje Obecná polícia obce Trnovec nad Váhom. 
 

Článok 2. 
 
Organizáciu obecnej polície v Trnovci nad Váhom, jej úlohy, postavenie, práva 
a povinnosti, vzťahy polície k orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi upravuje 
Organizačný poriadok (Štatút) obecnej polície v Trnovci nad Váhom. 
 

Článok 3. 
 
Obec Trnovec nad Váhom vydá Zásady odmeňovania pracovníkov obecnej polície 
v Trnovci nad Váhom. 
 

Článok 4. 
 
Obecná polícia v Trnovci nad Váhom bola zriadená v obci Trnovec nad Váhom podľa 
článku III. Organizačného poriadku obecného zastupiteľstva uznesením OZ v Trnovci 
nad Váhom č. 7/OZ-1991 zo dňa 18. 02. 1991. Počet príslušníkov obecnej polície bol 
stanovený v zmysle uznesenia OZ č. 6/OZ-1991 zo dňa 28. 01. 1991. Štatút obecnej 
polície bol schválený uznesením OZ č. 8/OZ-1991 zo dňa 25. 03. 1991. Činnosť 
obecnej polície bola zahájená dňom 01. 05. 1991.  
K úprave úloh oprávnení a povinností obecnej polície v Trnovci nad Váhom dochádza 
v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 
 

Článok 5. 
 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo OZ v Trnovci nad Váhom 
dňa 17. 12. 1993. 



2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje OZ v Trnovci 
nad Váhom a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 1994. 
 
 
 
 
 

Ing. Július Rábek 
   starosta obce 

 
 
 
 
 
 


