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                                              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 
 
a) 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 2018 - 2022:  

      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 
 

b) v zmysle § 11 ods. 4, písm. i), zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Nemšová – plný úväzok na celé funkčné obdobie 
r. 2018 – 2022 
 
 



Dôvodová správa: k bodu a) návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre  
voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022  
 
     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 2018 – 2022. 
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 
vyššie uvedeného zákona § 11 ods. 3, písm. f) sa mesto Nemšová podľa počtu obyvateľov 
zaraďuje do veľkostnej kategórie od 5001 do 10 000, v ktorej je určené rozpätie počtu 
poslancov 11 až 13. Od r. 2002 je v meste Nemšová určený počet poslancov 13, navrhujeme 
zachovať tento počet.   
 
K bodu b) návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nemšová pre 
volebné obdobie rokov 2018 – 2022 
 
     Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov obecnému zastupiteľstvu  je vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona 
a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; 
zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu) rozsah výkonu jeho funkcie. 
     Osobitným predpisom vzťahujúcim sa na plat starostu ( primátora ) je zákon č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov. Citovaný zákon ustanovuje, že starostovi ( primátorovi ), ktorý nevykonáva funkciu 
v celom rozsahu ( úväzkový starosta ), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu 
vykonávanej funkcie. 
     Vo vyššie citovanom § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení sa jednoznačne 
ustanovuje, že určovať úväzok starostu ( primátora ) patrí do pôsobnosti obecného ( mestského ) 
zastupiteľstva. 
     V záujme právnej istoty starostu ( primátora ) obecné ( mestské ) zastupiteľstvo musí 
v dostatočnom časovom predstihu pred voľbami do orgánov samosprávy obcí určiť jeho úväzok 
na celé volebné obdobie. V zákone o obecnom zriadení je určená lehota 90 dní pred voľbami. 
     Oficiálne vyhlásenie dátumu konania volieb do orgánov samosprávy obcí ku dnešnému dňu 
nie je k dispozícii. Podľa nám dostupných informácií dátum konania volieb do orgánov 
samosprávy obcí v tomto roku je pravdepodobný v dvoch termínoch a to: 03.11. alebo 10.11. 
2018 /  sobota / . 
      Lehota 90 dní pred voľbami spadá na obdobie mesiaca august 2018. S ohľadom na § 12 ods. 1 
je v dostatočnom časovom predstihu predložený návrh na určenie rozsahu výkonu činnosti 



starostu ( primátora ) na celé nasledujúce volebné obdobie. Počas volebného obdobia možno 
zmeniť ( predĺžiť alebo skrátiť ) úväzok starostu ( primátora ) len na jeho návrh. Návrhom starostu 
( primátora ) obecné ( mestské ) zastupiteľstvo nie je viazané. 
     Primátor mesta má zadefinovanú náplň činnosti osobitnými predpismi ( zákon o obecnom 
zriadení, ostatné právne predpisy, vzťahujúce sa na činnosť predstaviteľa, najvyššieho výkonného 
orgánu mesta a štatutárneho orgánu mesta ) ako aj internými normami mesta a všeobecne 
záväznými nariadeniami mesta.  
 

 

V Nemšovej, 13.06.2018 

Spracovala: Mgr. Belková 

 

 

 

 

 

 

 

 


