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Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. berie na vedomie 

Oznámenie Bc. Pavla Baláža o vzdaní sa funkcie náčelníka Mestskej polície Fiľakovo 

k 31.12.2020 a Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 31.12.2020. 

B. odvoláva 

v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

Bc. Pavla Baláža z funkcie náčelníka Mestskej polície Fiľakovo k 31.12.2020. 

 

Uznesenie č. ........./2020 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. berie na vedomie 

rozhodnutie primátora mesta Fiľakovo vyhlásiť výberové konanie na funkciu náčelníka 

Mestskej polície Fiľakovo. 

B. berie na vedomie 

rozhodnutie primátora riadiť formou pokynov Mestskú políciu Fiľakovo dňom 01.01.2021 

do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície Fiľakovo Mestským zastupiteľstvom 

Fiľakovo. 

C. menuje 

poslancov  .......................................................... do výberovej komisie na vykonanie 

výberového konania na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Fiľakovo. 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Podľa § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o  obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov, náčelníka obecnej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva 

Mestské zastupiteľstvo Fiľakovo. 

 

Náčelník Mestskej polície Fiľakovo žiadosťou zo dňa 24.11.2020  sa vzdal funkcie náčelníka 

Mestskej polície Fiľakovo k 31.12.2020 a požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou 

ku dňu 31.12.2020. 

 

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

znení neskorších predpisov, miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu 

štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho 

zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku 

výberového konania; to neplatí ak osobitný predpis ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho 

zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym 

orgánom. 

 



Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov, náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné 

zastupiteľstvo. 

 

Podľa ustanovenia článku 3 ods. 2 Pracovného poriadku mesta Fiľakovo výberové konanie (§ 

5 ZoVP vo VZ) sa na miesta prednostu MsÚ a náčelníka MsP nevyžaduje; primátor mesta však 

môže rozhodnúť o vyhlásení výberového konania na uvedené pracovné pozície. 

V súvislosti s odvolaním náčelníka Mestskej polície Fiľakovo sa primátor mesta rozhodol na 

uvoľnenú funkciu náčelníka Mestskej polície Fiľakovo vyhlásiť výberové konanie. 

 

Vzhľadom k tomu, že ku dňu odvolania náčelníka Mestskej polície Fiľakovo nebude možné z 

časových dôvodov ukončiť výberové konanie a vymenovať nového náčelníka Mestskej polície 

Fiľakovo Mestským zastupiteľstvom Fiľakovo, primátor mesta Fiľakovo sa rozhodol riadiť 

Mestskú políciu Fiľakovo  dňom 01.01.2020 formou pokynov, do dňa vymenovania náčelníka 

Mestskej polície Fiľakovo mestským zastupiteľstvom.  
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