
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja

Materiál na rokovanie
34. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 08.08.2018

Návrh                                                                      
na určenie viacmandátových volebných obvodov a počtu poslancov 

Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022  

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta 

Spravodajca: Gabriel Bárdos, primátor mesta 

Vypracoval: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

Dôvodová správa: 
Podľa § 166 ods. 3 zák. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  (ďalej len „zák. 
180/2014 Z. z.“) volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a 
zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
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. Podľa § 166 ods. 4 zák. 180/2014 Z. z. pre voľby starostu obce tvorí každá 
obec jeden jednomandátový volebný obvod.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.08.2018 po 
prerokovaní predloženého návrhu v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby 
do orgánov samosprávy obci a v zmysle ustanovenia § 11 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

A) u r č u j e
9 volebných  obvodov, s počtom  19   poslancov na celé volebné  obdobie 2018 – 2022 takto:

       volebný obvod č. 1 je dvojmandátový
       volebný obvod č. 2 je dvojmandátový
       volebný obvod č. 3 je dvojmandátový
       volebný obvod č. 4 je dvojmandátový
       volebný obvod č. 5 je dvojmandátový
       volebný obvod č. 6 je dvojmandátový



Materiál  na rokovanie

2

       volebný obvod č. 7 je dvojmandátový
       volebný obvod č. 8 je trojmandátový
       volebný obvod č. 9 je dvojmandátový

B) konštatuje, že citované  volebné obvody sú totožné s volebnými okrskami
C) určuje  vytvorenie jedného jednomandátového volebného obvodu pre voľbu  

primátora mesta

Spracoval: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ


