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Dôvod predloženia 

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení MsZ 

- určí volebné obvody a počet poslancov, ktorí sa budú vo 

volebných obvodoch voliť  

- určí výkonu funkcie starostu 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh počtu volebných obvodov a počty poslancov na 

volebné obdobie 2018 – 2022, rozsah výkonu funkcie primátora 

 

Mestské zastupiteľstvo určuje: 

- pre volebné obdobie 2018 – 2022: 11 poslancov Mestského zastupiteľstva v 

Novákoch 

- pre volebné obdobie 2018 – 2022: 3 volebné obvody a počty mandátov na poslancov 

nasledovne: 

Volebný obvod č. 1 – južná časť mesta po ul. Pribinovu, t. j. chemická a banícka kolónia – 4 

poslanecké mandáty 

Volebný obvod č. 2 – časť mesta od ul. Pribinovej, pre stred a severnú časť mesta – 5 

poslaneckých mandátov 

Volebný obvod č. 3 – od železničnej trape pre západnú časť mesta a časť Horné Lelovce – 2 

poslanecké mandáty 



- rozsah výkonu funkcie primátora v celom rozsahu, na plný úväzok 

___________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov - § 166 - upravuje určenie volebných obvodov. Určenie počtu poslancov 

upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - § 11 ods. 3. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch vzhľadom na počet obyvateľov 4 238 k 31. 05. 2018 môže 

určiť počet poslancov na celé volebné obdobie v rozsahu 9 – 11 poslancov. 

 

V súčasnosti má mesto Nováky 3 volebné obvody a 11 poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Volebný obvod č. 1  

Okrsok č. 1: južná časť mesta po ul. Svätoplukovu, volebná miestnosť okrsku č. 1: Dom kultúry, 

M. R. Štefánika 9 

Okrsok č. 2: časť mesta od ul. Svätoplukovej po ul. Pribinovu, volebná miestnosť okrsku č. 2: 

Základná škola, ul. Pribinova 123 

- počet obyvateľov: 1698 + 150 bezprístrešných obyvateľov 1 848 

- počet oprávnených voličov k termínu konania volieb do VÚC dňa 04. 11. 2017: 1 561 

- počet poslancov vo volebnom obvode: 4 

 

Volebný obvod č. 2 

Okrsok č. 3: stred mesta od ul. Pribinovej po ul. Lehotskú, volebná miestnosť okrsku č. 3: 

Centrum voľného času, J. C. Hronského 356 

Okrsok č. 4: severná časť mesta od ul. Lehotskej, volebná miestnosť okrsku č. 4: Základná 

škola, J. C. Hronského 356 

- počet obyvateľov: 1650 

- počet oprávnených voličov k termínu konania volieb do VÚC dňa 04. 11. 2017: 1 460 

- počet poslancov vo volebnom obvode: 5 

 

Volebný obvod č. 3 

Okrsok č. 5: západná časť mesta od železničnej trate a Horné Lelovce, volebná miestnosť 

okrsku č. 5: Požiarna zbrojnica, Jesenského 952 

- počet obyvateľov: 740 

- počet oprávnených voličov k termínu konania volieb do VÚC dňa 04. 11. 2017: 619 

- počet poslancov vo volebnom obvode: 2 

 

Počet oprávnených voličov k termínu konania volieb do VÚC dňa 04. 11. 2017: 3 640 

Počet obyvateľov k 01. 06. 2018: 4 238 

 

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

neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, 

najmä je mu vyhradené: 

i) ........ určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie 

starostu; 

 

Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Nováky na volebné obdobie 2018 - 2022 je navrhnutý 

na plný úväzok. 

 

Na rokovaní Mestskej rady dňa 06. 06. 2018 poslanec p. Miština navrhol jeden volebný obvod. 


