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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                              Obec Zborov vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto 

 

ČLEN / ČLENKA 

MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY 

 
Náplň práce členov miestnej občianskej poriadkovej služby:  

 

Ochrana verejného poriadku: 

- dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci Zborov 

- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva; 

- je nápomocná hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícii; 

- neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo 

strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku; 

- poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného 

prostredia v rámci svojej kompetencie. 

 

Ochrana súkromného a verejného majetku 

- výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov 

obce 

- monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa 

dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, ...); 

- dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov 

v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...); 

- monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR; 

- poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ako sa nestať obeťou trestného činu; 

- upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú 

skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti 

v kompetencii; 

- je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, 

ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať' útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície 

alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok). 

 

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi: 

- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže v danej lokalite v neskorých večerných 

hodinách bez prítomnosti rodičov; (napr. cintorín. športoviská ...); 
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- v spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 

rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 na verejne prístupných miestach, 

v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky poskytuje 

základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny. 

Ochrana životného prostredia: 

- upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia 

na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, 

zakladania nelegálnych skládok); 

- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu 

zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar 

- ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;  

- kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný 

požiar. 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné výberové kritériá: 

- ukončené minimálne základné vzdelanie (to znamená mať ukončenú povinnú školskú dochádzku v zmysle 

školského zákona;  

- znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk) – výhoda; 

- znalosť slovenského jazyka;  

- znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity); 

- akceptácia zo strany komunity; 

- trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda;  

- predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.  

 

Osobitné predpoklady a iné požiadavky: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 

- bezúhonnosť; 

- dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o zaradenie do výberového konania; 

- profesijný životopis s uvedením čísla telefónu. 

 

Rozsah pracovného pomeru: 

- plný úväzok. 

 

Predpokladaný nástup: 

- 01.08.2020 (03.08.2020). 

 

Platové podmienky: 

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Informácie pre uchádzača:  

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie – člen MOPS“ je potrebné doručiť 

na Podateľňu Obecného úradu v Zborove v termíne najneskôr do 29.07.2020 do 13.00 na adresu: Obecný 

úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov (rozhodujúci je termín skutočného doručenia, nie podania na pošte). 

 

Vybraní uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady a iné kritériá budú pozvaní na výberové konanie 

telefonicky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30.07.2020 od 09.00. 

 

 

 

 

Zborov 24.07.2020 

 

Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 24.07.2020               
Zostavil: Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ Zborov 
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