Mesto Lipany

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Štatút Rómskej občianskej hliadky

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Štatút Rómskej občianskej hliadky ( ďalej len štatút ) je základným predpisom upravujúcim

činnosť Rómskej občianskej hliadky ( ďalej len ROH ).
(2)

ROH je organizovaný občiansky poriadkový a osvetový útvar zriadený Mestom Lipany za

účelom plnenia jeho cieľov. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o
Obecnom zriadení, Štatútom mesta Lipany, Zákonníkom práce, príslušnými ustanoveniami Trestného
zákona, Trestného poriadku, zákona o priestupkoch a nimi súvisiacimi predpismi.
(3)

Činnosť ROH riadi náčelník mestskej polície (ďalej len MsP)

Čl. 2
Základné úlohy
(1) ROH plnia najmä tieto úlohy:
a) oznamujú páchanie trestných činov, priestupkov a inej protispoločenskej činnosti príslušným orgánom,
b) pozitívne ovplyvňujú dochádzku žiakov do školy a zúčastňujú sa mimoškolských aktivít detí a mládeže,
c) dohliadajú na čistotu v okolí príbytkov Rómov a zisťujú znečisťovateľov verejných priestranstiev,
d) zamedzujú znečisťovanie okolia príbytkov Rómov pričom pôsobia najmä na mládež,
e) vyhľadávajú neoprávnené skládky odpadu v okolí rómskych príbytkov a ich zakladateľov,
f) zabraňujú poškodzovaniu hnuteľného a nehnuteľného majetku fyzických a právnických osôb, mesta
Lipany
g) zisťujú alkoholovú a nealkoholovú toxikomániu mládeže a jednotlivé prípady riešia s rodičmi
maloletých,
h) vyhľadávajú prípady nevhodnej starostlivosti rómskych rodičov o svoje deti,
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i) vyhľadávajú prípady zneužívania rómskych detí ich týranie,
j) aktívne vystupujú na ochranu verejného poriadku v zmysle platných právnych predpisov,
k) zabezpečujú ochranu majetku mesta, mestskej časti, fyzických a právnických osôb pred protiprávnym konaním,
l) v prípade potreby sú povinní privolať Policajný zbor SR (ďalej len PZ), MsP, HaZZ, lekársku záchrannú službu, havarijnú službu alebo inú zložku, ktorej zásah sa vyžaduje,
m) asistujú mestským organizáciám a obchodným spoločnostiam pri ich činnosti,
n) asistujú pri pátraní po osobách a veciach na základe požiadavky PZ alebo MsP,
o) poskytujú súčinnosť MsP pri deložáciách a inom výkone úradných rozhodnutí,
p) spolupracujú s príslušnými bezpečnostnými silami, hlavne PZ a MsP pri plnení ich úloh.

Čl.3
Organizácia ROH
(1) Členovia ROH sú zamestnancami Mesta Lipany a pri plnení úloh majú postavenie zamestnanca.
(2) Členom ROH môže byť občan Slovenskej republiky ktorý:
a) dovŕšil 18 rok veku,
b) o prijatie do ROH požiadal,
c) splní podmienky prijímacieho konania stanovené komisiou,
d) zloží sľub člena ROH.
(3) Podmienky prijímacieho konania splní ten kto je:
a) bezúhonný - preukazuje sa výpisom z registra trestov Generálnej prokuratúry, za bezúhonného sa
nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a v čase prijímacieho konania
tento trest nie je zahladený.
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b) spoľahlivý - za nespoľahlivého sa považuje ten, u koho bolo previerkou zistené nadmerné používanie alkoholických nápojov, používanie omamných látok, alebo iným hrubým spôsobom narušuje
občianske spolunažívanie.
(4) Výber členov ROH sa uskutočňuje výberovým konaním pred komisiou zloženou zo zástupcov
MsP, PZ a mesta Sabinov. Predsedom komisie je zástupca MsP.
(5) Člen ROH skladá sľub tohto znenia: „Ja, člen Rómskej občianskej hliadky sľubujem, že budem
pracovať v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky , dodržiavať platný právny poriadok
a všetky svoje sily a schopnosti venovať v prospech rovnoprávneho začlenenia Rómov do spoločnosti“.
Čl. 4
Základné povinnosti
(1) Člen ROH je povinný:
a) vykonávať službu osobne, čestne a svedomite v súlade s dobrými mravmi,
b) nastupovať do služby včas a plne využívať dobu služby na plnenie uložených úloh,
c) vykonávať službu tak, aby občanom nebola spôsobená bezdôvodná ujma,
d) dbať na dôstojnosť svoju a občanov s ktorými je v styku počas plnenia úloh,
e) vo veciach výkonu služby sa plne riadiť pokynmi nadriadeného,
f) oznamovať všetky udalosti, ktoré zistili počas služby a ktoré majú priamy vplyv na jej výkon, alebo
na bezpečnostnú situáciu v zverenom obvode,
g) podrobiť sa testom na preverenie jeho odborných znalostí a pripravenosti pre výkon služby.
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Čl. 5
Všeobecné oprávnenia

(1) Člen ROH je v službe oprávnený:
a) využívať všetky práva, ktoré mu vyplývajú z jeho postavenia,
b) používať pridelené služobné pomôcky,
c) navrhovať opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu jeho práce,
d) zúčastniť sa školení na zvýšenie jeho odborných vedomostí,
e) v zákonom odôvodnených prípadoch používať v službe hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany.
(2) člen ROH nastupuje do služby na základe riadne plánovaných zmien a zápisom do knihy služieb,
iným spôsobom sa člen ROH do služby uviesť nemôže.

Čl. 6
Služobné pomôcky
(1) ) Členovia ROH môžu používať najmä tieto služobné pomôcky:
a) písacie potreby,
b) poznámkový blok,
c) gumová tyč,
d) putá,
e) iné podľa potreby a charakteru služby na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
(2) Používanie služobných pomôcok členmi ROH musí v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanovení o nutnej obrane a krajnej núdzi.

________________________________________________________________________________
Tel: +421/(0)51/48811 50

Fax: +421/(0)51/4881170

Email:sekretariat@lipany.sk

Web: http://www.lipany.sk
Strana 4 z 6

Mesto Lipany

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Štatút Rómskej občianskej hliadky

Čl. 7
Ukončenie členstva v ROH
(1) Členstvo v ROH môže byť ukončenú ak člen:
a) hrubým spôsobom poruší pracovnú disciplínu,
b) spácha úmyselný trestný čin,
c) hrubým spôsobom poruší sľub člena ROH,
d) počas výkonu služby alebo pred jej nastúpením požije alkoholické nápoje,

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Všetky činnosti, práva, oprávnenia, povinnosti, postupy a spôsoby výkonu služby členov ROH, ktoré
nie sú uvedené v Štatúte sa riadia príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi danú problematiku.

Čl. 9
Účinnosť
Tento štatút ROH nadobúda účinnosť dňa 01.11.2014.

Ing. Eduard Vokál
primátor mesta
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