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Dôvodová správa 
 

6. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022 – 2026 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v ust. § 11 upravuje povinné uznesenia obecného zastupiteľstva pred 

komunálnymi voľbami takto:  

Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

platí:  

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa 

počtu obyvateľov obce takto:  

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,  

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,  

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,  

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,  

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,  

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,  

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,  

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,  

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,  

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

Návrh na uznesenie: 
MsZ určuje: 

1. V súlade s v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 
obdobie: 2022 - 2026 počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 11.  

  
 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov platí :  
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 
vyhradené ..  
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona (Zákon č. 253/1994 o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov) 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,“ 
 
Návrh na uznesenie: 
MsZ určuje: 

2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 
obdobie: 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie primátora mesta Strážske takto :  
plný pracovný úväzok (pracovný úväzok 1,0). 

 
 

8. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné 

obdobie 2022 – 2026 

 

Podľa Zákona č. 180/2014 Z. z. § 166 Volebné obvody: 

(1) Pre voľby poslancov 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 na uznesenie: 

MsZ určuje: 

3. Jeden volebný obvod pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné 

obdobie 2022 – 2026. 

 


