
 

 
       

Dôvodová správa 

 

 k bodu č. 5 na  XXXV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

 

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Košice – Sever pre voľby 

poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 

 

 

Rozhodnutím č. 191/2014 Z.z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 9.7.2014, predseda Národnej 

rady SR vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov 

(primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. 

 

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov počet poslancov miestneho zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie určí pred voľbami do orgánov samosprávy obcí miestne zastupiteľstvo podľa počtu 

obyvateľov mestskej časti takto: od 20 001 obyvateľov 11 až 13 poslancov. 

 

Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov upravuje určenie volebných obvodov v nasledovných ustanoveniach: 

 

 podľa § 9 ods. 1 zákona 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 mestskej 

časti pripadá iba jeden poslanec 

 

 podľa § 9 ods. 2 zákona v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže 

sa utvoriť iba jeden volebný obvod 

 

 podľa § 9 ods. 3 zákona volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 

alebo odseku 2 určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní 

pred dňom volieb 

 

 podľa § 9 ods. 5 zákona pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden 

jednomandátový volebný obvod. 

  

Mestská časť Košice – Sever má k 31.7.2014 podľa štatistiky počtu obyvateľov aj podľa 

rekapitulácie počtu voličov podľa obvodov v aplikácii REGOB 20 210 obyvateľov.  

 

V dôsledku poslednej novely zákona o meste Košice počnúc nasledovným volebným 

obdobím dôjde k zníženiu celkového počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever z doterajších 23 na 11 až 13 poslancov.  
 



 

Predkladaný návrh obsahuje 3 alternatívy počtu volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

nasledovne: 

 

 

a)   I. alternatíva:   1 volebný obvod  -  11 alebo 12 poslancov. 

 

Táto alternatíva vychádza z vyššie citovaného ustanovenia § 9 ods. 2 zákona 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.   

 

 

b)  II. alternatíva:   2 volebné obvody  -  13 poslancov. 

 

V prípade, ak poslanci určia počet poslancov v MČ Košice – Sever vo volebnom 

období 2014 – 2018 na 13, musia byť určené najmenej 2 volebné obvody. 

 

 

c)  III. alternatíva:   3 volebné obvody  -  13 poslancov. 

 

Táto alternatíva vychádza z rozdelenia volebných obvodov v posledných komunálnych 

voľbách v roku 2010, pre ktoré Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

určilo 3 volebné obvody.  

 

 

Začlenenie volebných okrskov do volebných obvodov ako aj počet poslancov zvolených 

v jednotlivých volebných obvodoch pri II. alternatíve a III. alternatíve je rozpísaný v návrhu 

uznesenia. 

 

Pre úplnosť je potrebné dodať, že do úvahy pochopiteľne prichádza ešte viac alternatív 

počítajúcich s vytvorením viacerých ako troch volebných obvodov, resp. vytvorením 

viacerých obvodov aj pri stanovení počtu poslancov podľa I. alternatívy. 


