Obec Tekovské Lužany
OBECNÁ POLÍCIA TEKOVSKÉ LUŽANY
SNP č. 43, 935 41 TEKOVSKÉ LUŽANY

INTERNÁ SMERNICA č. 5
IS - 5
Výzbrojný poriadok OP T. Lužany

1.

Účel
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Výzbrojný poriadok Obecnej polície Tekovské Lužany v oblasti držania a nosenia zbraní a streliva,
ich nadobúdania a v ostatných súvisiacich činnostiach bol vydaný v súlade s § 35 ods. 1 písm. d /
Zák. NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov
a noviel. Výzbrojný poriadok sa zároveň riadi znením uvedeného zákona v plnom rozsahu.
2. Pri zaobchádzaní so zbraňami a strelivom v podmienkach obecnej polície (OP) sa postupuje podľa
Zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a podľa tohto poriadku.
3. Výzbrojný poriadok ustanovuje postup pri nadobúdaní zbrojnej licencie (ZL), zbrojného preukazu
(ZP), držaní, nosení, výdaja a príjmu zbraní a streliva, nadobúdaní, evidovaní, úschove, ukladaní
a používaní, zbraní a streliva, spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivom, úhrade
nákladov správneho konania pri nadobúdaní ZL a ZP.
4. Zbrane a strelivo používa príslušník OP :
- podľa § 19 Zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
-na cvičnú streľbu príslušníkov OP
-na strelecké súťaže organizované pre príslušníkov OP a mestských polícií (MsP)
5. Príslušník OP smie pri výkone služby, na cvičnú streľbu a strelecké súťaže používať len zbraň,
ktorej držiteľom je obec Tekovské Lužany a je zapísaná v ZL.
6. Príslušníci OP Tekovské Lužany sú do služby vyzbrojení pištoľami GLOCK 17 cal. 9 mm Luger.
7. Štatutárny orgán obce na základe návrhu náčelníka OP určí zodpovedné osoby držiteľa ZL.
8. Zodpovednou osobou držiteľa ZL sú okrem náčelníka ustanovení príslušníci OP. Zoznam
zodpovedných osôb držiteľa ZL je predložený ma príslušnom oddelení Policajného zboru SR (PZ
SR).

2.

Pojmy a skratky
2.1
2.2
OP
ZL
PZ
ZP
NOP

3.

Pojmy
žiadne
Skratky
- Obecná polícia
- zbrojná licencia
- Policajný zbor
- zbrojný preukaz
- náčelník OP

Postup
Článok 2
Nadobudnutie zbrojnej licencie
1. Žiadosť o vydanie ZL podáva písomne OP na príslušné oddelenie Policajného zboru (PZ) .
2. Žiadosť o vydanie ZL musí obsahovať údaje v súlade s § 30 ods. 3 Zák. NR SR č. 190/2003 Z. z.
o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
3. V podmienkach OP je zodpovedný za práce spojené s administratívnymi úkonmi pri vydávaní ZL
náčelník OP, ktorý musí byť držiteľom ZP príslušnej skupiny.
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Článok 3
Nadobudnutie zbrojného preukazu
1. Žiadosť o vydanie ZP je povinný podať za každého príslušníka OP náčelník na príslušné oddelenie
PZ v mieste trvalého bydliska. S uvedenou žiadosťou prikladá aj potvrdenie starostu obce, že
žiadateľ je príslušníkom OP.
2. Bremeno všetkých správnych poplatkov spojených so žiadosťou o vydanie ZP a so žiadosťou
o vydanie nového ZP znáša obce Tekovské Lužany.
3. Za dodržanie lehoty vydanie nového ZP zodpovedá držiteľ ZP.
4. Nesplnenie podmienky vydania ZP môže zamestnávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných
požiadaviek odbornej spôsobilosti pre výkon povolania.
Článok 4
Ukladanie zbraní a streliva
1. Zbrane a strelivo musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore.
2. Zbrane sa ukladajú vybité, s nenatiahnutými mechanizmami a bez zásobníku.
3. Strelivo musí byť uložené oddelene ( so strelivom môžu byť spoločne aj zásobníky), musí byť
uzamknuté osobitne od zbraní.
4. Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musí mať neustále pri sebe zodpovedná osoba
tak, aby s nimi nemohla manipulovať neoprávnená osoba.
5. Trezor, v ktorom sú uložené zbrane a strelivo, musí byť mimo času, kedy sa zbrane a strelivo
vydávajú, neustále uzavretý a zamknutý.
6. Náhradné kľúče od streliva musia byť uložené v zapečatenej krabičke alebo obálke a uzamknuté u
zodpovednej osoby držiteľa ZL.
7. Miestnosť, kde sú uložené zbrane a strelivo musí mať vybavené okná neodnímateľnými mrežami.
Článok 5
Spôsob evidencie
1. Zbrane – ich výdaj a preberanie sa evidujú v záznamovej knihe zbraní; za správnosť uvedených
údajov zodpovedá zodpovedná osoba. Záznamová kniha zbraní sa vyplňuje podľa predtlače.
2. Strelivo – jeho výdaj a preberanie sa eviduje v záznamovej knihe streliva; za správnosť uvedených
údajov zodpovedá zodpovedná osoba. Kniha streliva sa vyplňuje podľa predtlače.
3. Zápisy v záznamovej knihe sa nesmú prepisovať! Chybný zápis sa prečiarkne tak,
aby pôvodný text zostal čitateľný a nový zápis podpíše ten, kto opravu vykonal.
4. Záznamová kniha zbraní a streliva musí byť zaevidovaná na Policajnom zbore SR
podľa Zák. NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších
predpisov.
Článok 6
Manipulácia so zbraňami
1. Zbrane a strelivo môže vydávať a preberať len zodpovedná osoba.
2. Zodpovedná osoba môže zbraň vydať len príslušníkovi OP, ktorý:
- je držiteľom platného zbrojného preukazu – skupina „A, B, C“,
- bude plniť úlohy obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii alebo iného osobitného
predpisu.
3. Pri výdaji zbrane a streliva odovzdáva zodpovedná osoba príslušníkovi OP so zbraňou aj preukaz
zbrane.
4. Príslušník OP po odovzdaní zbrane a streliva odovzdáva zodpovednej osobe aj preukaz zbrane.
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Článok 7
Zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou
1.
2.
3.
4.

Príslušník OP, ktorý preberá zbraň je povinný sa presvedčiť o správnosti čísla zbrane a čísla
uvedeného v preukaze zbrane a čísla uvedeného v knihe zbraní.
Pri preberaní zbrane a pred odovzdaním zbrane je príslušník OP povinný sa presvedčiť o tom, či
sa v zbrani nenachádza náboj v nábojovej komore, na mieste na tom určenom, ktoré musí byť
vybavené technickým prostriedkom určeným na bezpečné nabíjanie a vybíjanie zbraní.
V priestoroch obecnej polície je zakázaná akákoľvek manipulácia so zbraňou a je zakázané
kdekoľvek zbraň odložiť.
Príslušník OP musí pridelenú strelnú zbraň dokonale prakticky ovládať, poznať jej technickú
konštrukciu, vedieť odstrániť poruchy, poznať účinnosť a balistické vlastnosti zbrane, osvojiť si a
dodržiavať zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou:
- cvičnú streľbu vykonávať len na strelnici schválenej pre príslušný druh zbrane a streliva; na
miestach mimo schválenej strelnice možno strieľať len na základe povolenia vydaného
orgánom PZ,
- pri cvičnej streľbe používať chrániče sluchu,
- mimo strelnicu môže použiť strelnú zbraň s ohľadom na okolnosti vylučujúce nebezpečnosť a
protiprávnosť činu,
- pred a pri manipulácii so strelnou zbraňou a strelivom je zakázané požívať alkoholické nápoje,
omamné a iné návykové látky,
- s nabitou aj vybitou zbraňou nesmie mieriť na osoby alebo do neprehľadných miest,
znemožňujúcich kontrolu dopadu striel (napr. krovie, les, dvere, okná budov a pod.),
- nesmie odkladať zbraň a strelivo bez priameho dozoru, pokiaľ nie sú zabezpečené iným
spoľahlivým spôsobom (napr. dozorom inštruktora na strelnici),
- nesmie zbraň a strelivo odovzdávať inej ako len zodpovednej osobe,
- zbraň so strelivom nosiť v puzdrách na to určených (nie v kufríku, aktovke a pod.),
- zbrane na strelnicu a zo strelnice, na streleckú súťaž a zo streleckej súťaže sa prevážajú
nenabité, príslušníci OP majú zbraň na opasku na to určenom.
- nesmie manipulovať so zbraňou tak, aby ústie hlavne smerovalo do miest, kde by mohlo dôjsť
k ohrozeniu života a zdravia osôb alebo majetku (pri nabíjaní a vybíjaní zbrane, príprave
zbrane na streľbu, údržbe, čistení, rozoberaní a skladaní, pri tréningu, tzv. „suchej“ streľbe a
pod.),
- počas vykonávania cvičnej streľby, streleckého výcviku na učebni alebo iných k tomu určených
priestoroch, príslušníci OP sú povinní riadiť sa pokynmi riadiaceho streľby a vedúceho
zamestnania.
Článok 8
Zásady bezpečného nabíjania a vybíjania zbraní

1.
2.
3.

Príslušník OP je povinný pri preberaní a odovzdávaní zbrane presvedčiť sa, či zbraň nie je
nabitá.
Príslušník OP nabíjanie a vybíjanie zbrane vykonáva v miestnosti, kde je k tomuto účelu
vyhradené miesto z bezpečnostným zariadením.
Nabíjanie zbrane vykonáva príslušník OP pri preberaní zbrane od zodpovednej osoby
nasledovne :
- presvedčí sa, či sa v zbrani nenachádza zásobník, ak áno vyberie ho zo zbrane,
- zbraň vloží hlavňou do bezpečnostného zariadenia a stiahnutím záveru do zadnej polohy sa
presvedčí, či sa nenachádza náboj v nábojovej komore,
- po spustení záveru vykoná ranu istoty, pričom je zbraň stále vložená hlavňou do
bezpečnostného zariadenia,
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po vybratí zbrane z bezpečnostného zariadenia vloží do zbrane zásobník a zbraň si vloží do
služobného puzdra na opasku.
Vybíjanie zbrane vykonáva príslušník OP pri odovzdávaní zbrane zodpovednej osoby
nasledovne :
- vyberie zásobník zo zbrane, zbraň vloží hlavňou do bezpečnostného zariadenia a stiahnutím
záveru do zadnej polohy sa presvedčí, či sa nenachádza náboj v nábojovej komore,
- po spustení záveru vykoná ranu istoty, pričom je zbraň stále vložená hlavňou do
bezpečnostného zariadenia,
- po vybratí zbrane z bezpečnostného zariadenia odovzdá zbraň a zásobník
zodpovednej osobe.
-

4.

Článok 9
Nosenie zbrane príslušníkom OP
1. Príslušník OP v dobe mimo výkonu služby je oprávnený nosiť služobnú pištoľ; to
neplatí pre policajta v skúšobnej dobe. Služobnú pištoľ policajt nosí mimo výkonu
služby:
a) skryte alebo neskryte, ak je v služobnej rovnošate príslušníka OP,
b) skryte, ak je v občianskom odeve.
2. S ohľadom na vývoj bezpečnostnej situácie môže starosta obce vo svojej pôsobnosti prikázať
nosenie služobnej pištole v stanovenej dobe mimo výkon služby.
3. Príslušník OP je povinný bez odkladu ohlásiť stratu, alebo odcudzenie služobnej zbrane na
najbližšom útvare PZ. Zároveň vyrozumie svojho priameho nadriadeného.
4. Starosta obce rozhodne o náhrade škody, zabezpečí komisionálne vyšetrenie straty, alebo
odcudzenie služobnej zbrane. Výsledok vyšetrenie komisie tvorí podklad pre vydanie rozhodnutia o
spôsobe náhrady škody.
Článok 10
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.
2.
4.

Výzbrojný poriadok OP je záväzný pre všetkých príslušníkov OP.
Výzbrojný poriadok OP bol schválený OZ v Tekovských Lužanoch dňa 22.07.2011 uznesením
č. 118/2011 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Odkazy a poznámky
4.1

Súvisiace normy a predpisy
- zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení
- zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení
- vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Spracoval:
Peter Podhorský
Náčelník OP Tekovské Lužany

Schválil:
Ing. Marián Kotora
starosta obce Tekovské Lužany
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