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                          NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  23.06. 2022 

 

K bodu :                     Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby  

                                    do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026  

 

Spracoval :                   Mgr. Beáta Belková, manažér PaM 

Predkladá:                   Ing. Rudolf Kúkel, PhD., prednosta úradu 

Materiál obsahuje :     Dôvodovú  správu, Návrh na uznesenie 

Počet výtlačkov :   21 

Rozdeľovník:      členovia MsZ – 13 x  

   primátor mesta 

   prednosta úradu 

                          MsÚ - hlavná kontrolórka 

                          MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

                           MsÚ - odd. výstavby  

                          MsÚ - odd. finančné a správy majetku mesta 

                          VPS - vedúci VPS, m.p.o. 

    Zápisnica - Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                              N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
                                                                                      

u r č u j e 

 

v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  v znení 

neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Nemšová pre volebné 

obdobie rokov 2022 - 2026:  

 

      3 viacmandátové a jeden jednomandátový volebný obvod a v nich nasledovný počet  

      poslancov: 
Volebný obvod č. 1  Nemšová č. Nemšová    7 poslancov 

Volebný obvod č. 2  Nemšová č. Ľuborča   3 poslancov 

Volebný obvod č. 3  Nemšová č. Kľúčové   2 poslancov 

Volebný obvod č. 4  Nemšová č. Trenčianska Závada 1 poslanec 

       počet poslancov 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa: k bodu Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre  

voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026  

 

     Mestský úrad v Nemšovej predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva odvolávajúc sa 

na ustanovenia zákona č.  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení 

neskorších predpisov § 166 ods. 3, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026. 

V zmysle citovaného zákona: 

1) Pre voľby do obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné 

obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov 

obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; 

v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné 

obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného 

zastupiteľstva. 

2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže 

utvoriť jeden volebný obvod. 

3) Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné 

zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

4) Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 

Návrh vychádza zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 

11 ods. 3, podľa ktorého sa počet poslancov určuje podľa počtu obyvateľov obce. Podľa zákona 

o obecnom zriadení sa mesto Nemšová zaraďuje do veľkostnej kategórie od 5001 do 10 000, 

v ktorej je určené rozpätie počtu poslancov 11 až 13.  

Ku dňu 08.06.2022 je počet obyvateľov mesta Nemšová 6 332.  

Od r. 2002 je v meste určený počet poslancov 13, navrhujeme zachovať tento počet.   

 

 

V Nemšovej, 08.06.2022 

Spracovala: Mgr. Belková 

 

 

 

 

 

 

 

 


