Dôvodová správa

Dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“). Predmetný zákon, okrem iného, upravuje aj pôsobnosť obecnej polície v inej obci.
Podľa § 2a zákona obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá
zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené
zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu. Zmluva, musí mať písomnú podobu, inak
je neplatná. Zmluva taktiež vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev
zmluvných strán a musí obsahovať najmä:
a) označenie zmluvných strán,
b) určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území obce, ktorá nezriadila
obecnú políciu,
c) spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených s výkonom úloh podľa písmena b),
d) spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia,
e) vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
f) určenie nadobudnutia platnosti.
Obec, ktorá je zmluvnou stranou a na území ktorej bude plniť úlohy obecná polícia inej obce, vydá pre
príslušníka obecnej polície, ktorý plní úlohy na jej území, splnomocnenie na výkon týchto úloh v rozsahu
podľa zmluvy.
Mestská polícia v Žiari nad Hronom vykonáva ochranu objektov v meste od roku 2003
prostredníctvom strediska registrácie poplachov (SRP), ktoré je súčasťou stálej služby MsP.
Dodávateľom technických zabezpečovacích zariadení je firma SPIN s. r. o., ktorá poskytuje aj servis
signalizačných zariadení. Už niekoľko rokov mestská polícia pociťuje stagnáciu v počte pripojených
objektov. Ich počet sa výrazne nezmenil ani v poslednom roku. Dokonca bol zaznamenaný mierny
pokles nakoľko stav pripojených objektov na PCO k 31. 12. 2013 bol 80 a v súčasnosti je pripojených
78 objektov. V tomto počte sú zahrnuté aj objekty patriace mestu (základné a materské školy, MsÚ,
MsKC a iné ...). Na druhej strane v minulosti už viacero podnikateľských subjektov, ktoré majú sídlo
v katastrálnom území obce Ladomerská Vieska prejavilo záujem o pripojenie sa na PCO MsP v Žiari
nad Hronom.
Predpokladaný dopad na výdavkovú časť rozpočtu mesta bude zanedbateľný. Prakticky sa
prejaví len miernym zvýšením spotreby PHL – výjazdy zásahovej skupiny na objekt služobným vozidlom
(transfer do obce Ladomerská Vieska). Naopak možno očakávať nárast na strane príjmov v podobe
platieb za ochranu objektov. Výška tohto nárastu bude závisieť od množstva a druhu pripojených
objektov. Výhodou je, že v obci sa nachádza priemyselná zóna s množstvom firiem a tiež skutočnosť,
že obec Ladomerská Vieska katastrálne susedí s mestom Žiar nad Hronom. Poverený pracovník MsP
vyvinie potrebné marketingové úsilie za účelom získania čo najväčšieho počtu abonentov z obce
Ladomerská Vieska, ktorí budú mať záujem o zabezpečovanie ochrany objektov mestskou políciou.

