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DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

V zmysle § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej 

len „volebný kódex“ voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda NRSR najneskôr 110 

dní predo dňom ich konania a konajú sa v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. 

Vychádzajúc z daných ustanovení zákona a z tradície konania volieb s sobotu – najneskorší možný 

termín komunálnych volieb aby sa neprekročilo štvorročné funkčné obdobie od 15.11.2014 je 

sobota 3.11. alebo 10.11.2018 a potom by voľby mali byť vyhlásené najneskôr (110 dní pred týmto 

termínom) 28.7.2018.  V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvedie aj lehota do ktorej má obecné 

zastupiteľstvo určiť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich.  

Podľa obsahového a časového plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok 2018 

je ďalšie mestské zastupiteľstvo plánované na 20. augusta 2018, čo by mohlo byť neskoro na 

určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva. 

Ďalej mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v z.n.p. musí určiť 

najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu starostu. 

 

 

Volebný kódex - výňatok 

§ 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 sa 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. 

 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – výňatok 

§ 11  

 

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

obyvateľov obce takto: 

. 

. 

e)  od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov 

 

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

       . 



       . 

      i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé   

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu 

 

Mesto Leopoldov má k dátumu 15.5.2018  4 006 obyvateľov. 

 

Uznesením mestského zastupiteľstva číslo C/37/2014/9  bolo schválených 11 poslancov na volebné 

obdobie v rokoch 2014 – 2018. Uznesením mestského zastupiteľstva číslo C/37/2014/10 bol 

schválený 1 volebný obvod pre komunálne voľby konajúce sa dňa 15.11.2014. 

Uznesením mestského zastupiteľstva číslo C/37/2014/8 bol schválený rozsah výkonu funkcie 

starostu na plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018.  

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Prijať schvaľovacie uznesenia 

 

Návrh na uznesenie: 

1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov rozsah výkonu funkcie primátora mesta Leopoldov na plný 

úväzok na celé funkčné obdobie rokov 2018-2022 

2. V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov počet poslancov mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov vo volebnom 

období  rokov 2018-2022 počet poslancov 11 slovom: jedenásť. 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný 

obvod pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva v Leopoldove v novom volebnom 

období rokov 2018 – 2022.  

 


