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Názov materiálu Návrh vývoja Mestskej polície 
Obsah materiálu Informácia a skončení pracovného pomeru 

náčelníka Mestskej polície Vladimíra 
Živčáka. Návrh na menovanie Alexandra 
Vilčinského za náčelníka Mestskej polície. 
Návrh hlavného smerovania Mestskej 
polície s ozrejmením potrieb mesta, spôsobu 
plnenia úloh.  

Návrh na uznesenie Uznesenie č. 22/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci  
berie na vedomie skončenie pracovného 
pomeru náčelníka Mestskej polície 
Podolínec Vladimíra Živčáka k 31.1.2019.  
 

Uznesenie č. 23/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci  
menuje Alexandra Vilčinského za náčelníka 
Mestskej polície Podolínec, v zmysle § 2 
ods. 3 zákona SNR 564/1991 Zb. o obecnej 
polícií v znení neskorších predpisov.  
 

Stanovisko komisie - 
Meno spracovateľa materiálu Ing. Juraj Špes 
Meno predkladateľa materiálu Mgr. Jaroslav Seman 
Dôvodová správa Vzhľadom k skončeniu pracovného pomeru 

náčelníka Mestskej polície, je potrebné 
menovať nového náčelníka, pričom dôjde 
k čiastočnému posunu v spôsobe plnenia 
úloh Mestskej polície. 
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Návrh vývoja Mestskej polície 
 
Mestská polícia sa venuje najmä preventívnej činnosti, t. j. svojou prítomnosťou vzbudzuje 
rešpekt, obchôdzkami zvyšuje svoju pôsobnosť. V súčinnosti so štátnou políciou riešia 
priestupky a problémy vyskytujúce sa na území mesta. 
 
Z dostupných informácii vieme, že na území mesta sa vyskytujú okrem bežných priestupkov 
ako sú drobné krádeže, výtržnosti, poškodzovanie majetku, lúpežné prepadnutia aj problémy 
s drogami, ľahšími, ale aj s pervitínom. 
 
Našou snahou musí byť v rámci terajšieho rozpočtu dosiahnuť najvyššiu možnú, pomyselnú 
„hodnotu za peniaze“. Za vynaložené finančné náklady, chceme plnenie, ktoré je v meste 
potrebné. 
 
 
Potrebou mesta je najmä: 

- mať funkčný kamerový systém, ktorý je možné použiť pre potreby Mesta a štátnej 
polície 

- pôsobiť preventívne, najmä svojou prítomnosťou a dohovorom v exponovaných 
miestach a časoch (napr. Zdravotné stredisko) 

- pôsobiť výchovne na mládež a rodičov najmä dohovorom a riadením prístupu vozidiel 
v čase príchodu žiakov do školských zariadení 

- poskytnúť súčinnosť štátnej polícii 
- byť časovo flexibilný, s polovičným pevným pracovným časom a polovičným alebo 

tretinovým časom k neplánovanému výkonu 
- zamerať sa aj na marginalizované skupiny, výchovnou činnosťou prepojenou 

s terénnou sociálnou prácou 
- z uvedených potrieb vyplýva, že nie je rozhodujúce mať k dispozícií vozidlo, ale viac 

času venovať peším obchôdzkam  
- zároveň je potrebou venovať sa sociálnej práci a sociálnej základni (back-office 

sociálnej agendy) na Mestskom úrade  
- zmenou na úseku MsP a vhodným zostavením činnosti chceme dospieť 

k efektívnejšiemu a lepšiemu plneniu funkcií, ktoré v meste potrebujeme  
 
Víziou je utvorenie systému, v ktorom MsP rieši v teréne – následne sa problému venujeme 
na MsU, po čase sa vrátime k obyvateľom konajúcim priestupky pochádzajúcim zo sociálne 
vylúčeného prostredia s cieľom získať poznatky o náprave, resp. napomôcť výchove, 
zlepšeniu prostredia v rodine. V budúcnosti realizovať rozšírenie sociálnej agendy, ktorá sa 
bude viac prelínať s činnosťou MsP a synergicky vypĺňať dnes neriešenú agendu (napr. 
pohovory s „recidivistami“ drobných priestupkov) 
 
Primátor mesta: 
Podľa § 2 ods. 3 zákona SNR 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov 
navrhujem Alexandra Vilčinského za náčelníka Mestskej polície.  
 
 
 


