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Predmet rokovania: Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície 

Levoča. Návrh na dočasné poverenie Mgr. Petra 
Petrušku vedením Mestskej polície Levoča.  

                                                        
                   

Pre:          zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 25. 04. 2019 

 

 

    

Predkladá:    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta 

 
    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta; bez prerokovania v mestskej rade 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa:    
 

 Pokiaľ má mesto zriadenú mestskú políciu, na jej čele musí byť náčelník. Vyplýva to 

z ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov (ďalej v dôvodovej správe len „zákon o obecnej polícii“). 

 

 V mesiaci marec 2019 nastali skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie 

primátora mesta navrhnúť mestskému zastupiteľstvu odvolanie náčelníka mestskej polície. 

Skutočnosti sú vážne a spočívajú v porušení ustanovení – čl. 7 Etického kódexu 

zamestnancov mesta Levoča, § 7 písm. b) a c) zákona o obecnej polícii, § 81 písm. c) 

Zákonníka práce a § 8 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, náčelníkom Mestskej polície Levoča 

Mgr. Jánom Novákom. 

 

 Charakter skutkov náčelníka mestskej polície neznesie odklad, pokiaľ ide o návrh 

primátora mesta na jeho odvolanie. Príprava rozhodnutia primátora mesta o návrhu nového 

kandidáta na náčelníka mestskej polície si však vyžaduje dlhší čas. Preto je predložený návrh 

na dočasné poverenie Mgr. Petra Petrušku vedením Mestskej polície Levoča – do 

vymenovania nového náčelníka Mestskej polície Levoča na základe návrhu primátora mesta. 
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Návrh predkladateľa na uznesenie:    
I. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči na návrh primátora mesta Levoča odvoláva Mgr. Jána 

Nováka z funkcie náčelníka Mestskej polície Levoča s účinnosťou od 01.05.2019 v súlade 

s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov. 

T: 01. 05. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

II. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči na návrh primátora mesta Levoča s primeraným použitím 

ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

dočasne poveruje Mgr. Petra Petrušku vedením Mestskej polície Levoča s účinnosťou od 

01.05.2019 do vymenovania nového náčelníka Mestskej polície Levoča. 

T: 01. 05. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                     Mgr. Nikolaj Kučka     

 

           

 

 

 

 
 
                        
Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 

prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                             právny útvar mestského úradu  

                                                     

 

 
 

V Levoči:    18. 04. 2019   


