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Bod programu:   
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2022-2026 
 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
starosta obce 
 
Materiál vypracoval: 
Mgr. Katarína Šteinerová 
samostatný odborný referent 

Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
 

Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
určuje 
 
pre volebné obdobie 2022-2026 jedenásť poslancov. 

 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
určuje 
 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhlásené na deň 29. 10. 2022, tri viacmandátové 

volebné obvody, a to:  

Volebný obvod č. 1 

- ulica Jareček 

- počet mandátov na poslancov 5 



 
Volebný obvod č. 2  

- ulice Banícka, Brezová, Krátka, Matejovská cesta, Pod horou, Pod Stožkami, Poľná, 

Slovenská, súp. číslo 668, Sv. J. Nepomuckého or. č. 50-125, Za tehelňou, Železničná 

- počet mandátov na poslancov 3 

 

Volebný obvod č. 3  

- ulice Brunské, Bystrá, Hornádska, Komenského, Michalská, Odorínska cesta, 

Podhradová, SNP, Sv. J. Nepomuckého or.č. 1-49, Školská a voliči s trvalým pobytom 

Markušovce (bez ulice, súpisného a orientačného čísla) 

- počet mandátov na poslancov 3 

 
Dôvodová správa: 
Oprávnenie určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva v rozmedzí ustanovenom zákonom 

patrí podľa § 11 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov do kompetencie obecného zastupiteľstva. Túto kompetenciu bližšie definuje § 166 

ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa ktorého volebné obvody a počet poslancov v nich určí a zverejní 

obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. najneskôr 

v lehote do 20.07.2022. Uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo stanovuje volebné obvody 

a počet poslancov, musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Ak si zastupiteľstvo povinnosť uvedenú v § 166 ods. 3 Zákona o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesplní do určenej doby, potom 

v zmysle § 38 ods. 2 uvedeného zákona zabezpečí splnenie týchto povinností prednosta 

okresného úradu z prostriedkov pridelených obci na voľby zo štátneho rozpočtu. 

 

Mgr. Katarína Šteinerová 

 
V Markušovciach dňa  12. 07. 2022  
 


