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Spišská Nová Ves,  20. 5. 2020 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 28. 5. 2020 
 

PREDMET Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Spišská 

Nová Ves – poriadkového útvaru mesta Spišská Nová Ves 
 

 

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

 

Spracoval:  JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

 

Prerokované: --------- 

 

Dôvod predloženia:       § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov 

 

Prizvaní: ---------- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

a) berie na vedomie 

návrh na odvolanie JUDr. Michala Komara, PhD. z funkcie náčelníka Mestskej polície 

Spišská Nová Ves, Školská ulica 1, Spišská Nová Ves – poriadkového útvaru mesta 

Spišská Nová Ves, predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta  

 

b) odvoláva 

JUDr. Michala Komaru, PhD. z funkcie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves – 

poriadkového útvaru mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 6. 2020 
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c) berie na vedomie 

návrh na vymenovanie Ing. Marcela Garčára do funkcie náčelníka Mestskej polície 

Spišská Nová Ves, Školská ulica 1, Spišská Nová Ves – poriadkového útvaru mesta 

Spišská Nová Ves, predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta 

 

d) menuje 

Ing. Marcela Garčára do funkcie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves – 

poriadkového útvaru mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 6. 2020 

 

e) ukladá 

uzavrieť s Ing. Marcelom Garčárom pracovno-právny vzťah v súlade s platnými 

pracovno-právnymi predpismi  

 

T: do 31. 5. 2020 

Z: primátor mesta 
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Dôvodová správa 

Mestská polícia Spišská Nová Ves, Školská ulica 1, Spišská Nová Ves je poriadkovým 
útvarom mesta Spišská Nová Ves pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného 
poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora 
mesta.  

Základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov 
mestskej polície vymedzuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). 

V zmysle ustanovenia § 6 zákona o obecnej polícii, činnosť mestskej polície riadi jej 
náčelník, pričom za týmto účelom najmä: 

a) organizuje prácu príslušníkov mestskej polície, 
b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného 

poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície; o závažných udalostiach ho 
vyrozumie okamžite, 

c) spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 
zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 

d) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a 
zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov, 

e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície, 
f) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov 

mestskej polície, 
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora. 
 
Mestu bola doručená žiadosť náčelníka mestskej polície JUDr. Michala Komaru, PhD. o 

ukončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. 

Mesto Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ Mestskej polície Spišská Nová Ves vyhlásilo 
dňa 24. 4. 2020 výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Spišská 
Nová Ves. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorý sa následne zúčastnili aj 
osobného pohovoru. Po vyhodnotení zaslaných dokladov a osobnom pohovore s uchádzačmi 
výberová komisia navrhla primátorovi mesta Spišská Nová Ves predložiť Mestskému 
zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na vymenovanie uchádzača, ktorý sa umiestnil vo 
výberovom konaní na prvom mieste. 

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov: „Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské 
zastupiteľstvo“.  
 

Na základe uvedeného, primátor mesta navrhuje mestskému zastupiteľstvu vymenovať 
Ing. Marcela Garčára do funkcie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves – poriadkového 
útvaru mesta Spišská Nová Ves. 

 
 

V Spišskej Novej Vsi, 20. 5. 2020 
Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 


