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Predmet rokovania:                 Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča                                                          

        

 

 

Pre:                 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 17. 02. 2022 

 

    

 

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

 

 

    

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 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 vymenovania náčelníka Mestskej polície Levoča sa navrhuje 

01.03.2022.                   

 

 Primátor mesta navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo o vymenovaní 

náčelníka Mestskej polície Levoča tajným hlasovaním.     
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Návrh predkladateľa                       

na uznesenie:  

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje, že o vymenovaní náčelníka Mestskej polície 

Levoča sa bude rozhodovať tajným hlasovaním. 

T : 17. 02. 2022                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že kandidátom na funkciu náčelníka 

Mestskej polície navrhnutým primátorom mesta je Mgr. Robert Jendričák. 

T : 17. 02. 2022                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

III. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 

1. Anna Kravecová, 

2. JUDr. Ľubomír Murín, 

3. JUDr. Pavol Papcun. 

 

T : 17. 02. 2022                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

IV. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že volebná komisia si zvolila zo svojho 

radu predsedu Annu Kravecovú, ktorý bude viesť priebeh tajného hlasovania. 

T : 17. 02. 2022                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

V. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie správu volebnej komisie, z ktorej 

vyplýva, že bolo rozdaných ................ hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo ............ 

hlasovacích lístkov, ............... hlasovacích lístkov je platných, .............. hlasovacích lístkov je 

neplatných. 

T : 17. 02. 2022                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

VI. 

Mgr. Robert Jendričák získal v tajnom hlasovaní ....... platných hlasov. 

T : 17. 02. 2022                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 
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VII. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymenúva na základe návrhu primátora mesta 

s účinnosťou od 01. 03. 2022 do funkcie náčelníka Mestskej polície Levoča Mgr. Roberta 

Jendričáka, v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov. 

T : 01. 03. 2022                                        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:    17. 02. 2022   


