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Predmet rokovania:                 Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča                                                          

        

 

 

Pre:     zasadnutie Mestskej rady v Levoči – 08. 06. 2021 

 

    

 

Predkladá:    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta Levoča   

 

 

    

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

 

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta  

 

 

 

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 súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona o obecnej polícii na čele mestskej polície 

stojí náčelník mestskej polície, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva do funkcie 

mestské zastupiteľstvo. 

  

 Mestské zastupiteľstvo v Levoči s účinnosťou od 01. 05. 2019 odvolalo z funkcie 

náčelníka Mestskej polície Levoča Mgr. Jána Nováka. Súčasne od tohto dátum poverilo 

vedením mestskej polície Mgr. Petra Petrušku. 

 

Takýto stav však nemôže byť vzhľadom na právnu úpravu trvalý. Preto sa predkladá 

návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča. 

 

Podkladom pre kreovanie návrhu primátora mesta na vymenovanie náčelníka Mestskej 

polície Levoča bolo fakultatívne výberové konanie s podporným použitím ustanovenia § 5 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 

  Účinnosť vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča sa navrhuje 01. 09. 

2021.                       
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Návrh predkladateľa                       

na uznesenie:   
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči vymenovať do 

funkcie náčelníka Mestskej polície Levoča ............................................. na základe návrhu 

primátora mesta s účinnosťou od 01. 09. 2021, v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

T : 01. 07. 2021                                        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:    04. 06. 2021   


