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Hlohovec, február  2014 

 



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   

3. 3.  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. 

 

Primátor mesta Peter Dvoran návrh na menovanie náčelníka MsP predkladaný na rokovanie 

MsZ dňa 12.12.2013 stiahol z rokovania. Na rokovaní MsR informoval tento poradný orgán 

o skutočnosti, že požiada zástupcov politických strán zastúpených v MsR o stanovisko 

k výberu kandidáta, ktorého navrhne na vymenovanie MsZ. 

   

V súlade s horeuvedenými právnymi normami a po konzultácii s členmi MsR  predkladám 

MsZ návrh na menovanie náčelníka MsP nasledovne:    

 

Meno: Mgr. Tibor Kučera 

 

Odôvodnenie: Mgr. Tibor Kučera ukončil magisterské štúdium na Filozofickej fakulte 

Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Od r. 1988 bol príslušníkom ZNB, neskôr PZ SR. Od 

r. 2001 vykonával riadiacu funkciu v policajnom zbore, kde ukončil pracovný pomer 

31.12.2013.   


