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Hlohovec, december 2013 



 

N á v r h 

na menovanie náčelníka mestskej polície 

 
Náčelník MsP JUDr. Jozef Šoka oznámil listom zo dňa 2.10.2013 primátorovi mesta Petrovi 

Dvoranovi ukončenie pracovného pomeru u zamestnávateľa, Mesta Hlohovec ku dňu 

31.12.2013 z dôvodu odchodu do dôchodku. 

 

Z uvedeného dôvodu predkladám MsZ návrh na menovanie náčelníka MsP od 1.1.2014. 

 

Podľa § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon č. 

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

 

Podľa § 2 ods. 3 zákona o obecnej polícii náčelníka mestskej polície na návrh primátora 

vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

 

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme sa miesto 

vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a ďalšieho vedúceho 

zamestnanca, ktorým je obec, obsadzuje na základe výsledku výberového konania. To neplatí, 

ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca 

kolektívnym orgánom. 

 

V zmysle čl. 3 bod 3 Pracovného poriadku Mesta Hlohovec je náčelník MsP vedúcim 

zamestnancom, podľa čl. 8 tohto pracovného predpisu, s poukázaním na osobitný predpis, sa 

pracovná pozícia náčelníka MsP neobsadzuje výberovým konaním. 

 

Mesto Hlohovec zverejnilo oznam  o obsadení pracovnej pozície náčelník MsP na svojom 

webovom sídle a v miestnych médiách. Záujem prejavilo 11 uchádzačov. 

 

V súlade s uvedenými právnymi normami predkladám MsZ návrh na menovanie náčelníka 

MsP nasledovne:    

 

Meno: Mgr. Rastislav Strečanský 

 

Odôvodnenie:  

Mgr. Rastislav Strečanský, bytom Hlohovec, rok narodenia 1984, študoval v r. 2004-2007 na 

Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a v r. 2008 – 2011 na Univerzite sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave na filozofickej fakulte. 

V rokoch 2009 – 2010 absolvoval školenie na Akadémii policajného zboru v Bratislave 

špecializácia poriadková polícia. 

Pracovne pôsobil ako technický pracovník a v rokoch 2008 – 2012 na Krajskom riaditeľstve 

PZ v Trnave ako vyšetrovateľ. 

Ovláda prácu s IT (EXCEL, WORD, POWER POINT, OUTLOOK, INTERNET), má 

vodičské oprávnenie skupiny B.   


