
Dôvodová správa : 
 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov podľa  § 11 ods. 3 počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie  u r č í  pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. 

Mesto Sereď patrí  podľa počtu obyvateľov do skupiny od 10 001 do 20 000 obyvateľov, kde 

počet poslancov je stanovený v rozpätí 13 až 19. 

 

V zmysle § 9 a 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších zmien a doplnkov sa v každej obci utvoria volebné obvody a volebné  

okrsky.  

 

Znenie § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. – volebné obvody 

 
1/  Pre voľby do obecných / mestských/ zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria   

     viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného / mestského/     

     zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce,  najviac však 12 poslancov 

     v jednom volebnom obvode, v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno   

     utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov pripadá iba  

     jeden poslanec.   
   

 

2/  V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden 

     volebný obvod. 

 

3/  Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku l alebo odseku 2  u r č í 

     obecné / mestské / zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní predo dňom 

     volieb.   

 
4/  V meste, ktoré sa člení na mestské časti, hranice volebných obvodov nesmú presiahnuť 

      hranice mestských častí. 

 

5/  Pre voľby starostu / primátora / tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný 

     obvod. 

 

 

 

Znenie § 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. – volebné okrsky 
 

1/ Na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach 

    volebné okrsky. 

 
2/ Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce najneskôr 

     40 dní predo dňom volieb. 

 

3/ Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Pre vzdialené časti  

    obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov. Volebné 

    okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.   

 

 



 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov § 2d odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do NRSR, volieb prezidenta Slovenskej 

republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej 

samosprávy, hlasovania obyvateľov obce alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno 

až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej 

časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani  rozhodnúť o zmene číslovania 

stavieb.  

 

 

Na základe horeuvedeného predkladáme návrh, ktorý vychádza : 

- z vytvorenia  plošne kompaktných volebných obvodov – príloha č. 4, 

- z usporiadania okrskov v meste Sereď v zmysle zákona ako i z predchádzajúceho volebného    

  obdobia  / príloha č. 1 a č.2/ 

- z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 225/2009 pripraviť návrh na určenie počtu     

   poslancov na volebné obdobie 2010-2014 v alternatívach : 

                                                    1/ zníženie o 2 poslancov t. j celkový počet 17 poslancov 

                                                    2/ zníženie o 4 poslancov t. j celkový počet 15 poslancov 

 

 

 

 

Súčasné volebné obdobie 2006 – 2010 : 

7 volebných obvodov = 13 okrskov = 19 poslancov 

 

 

Finančné vyjadrenie : 
 

/ súčasné priemerné náklady na l poslanca = 3.162 € 

19 poslancov =  60.078 €                    

17 poslancov =  53 754 €                  

15 poslancov =  47.430 € 

 

 


