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 Mestského zastupiteľstva 
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 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Návrh na zvýšenie počtu poslancov MZ vo volebnom období 2018 
– 2022 so zachovaním počtu volebných obvodov 
  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

s c h v a ľ u j e 

zvýšenie počtu poslancov z 13 na 17 pre volebné 
obdobie 2018 – 2022 

so zachovaním počtu volebných obvodov 2 
a počtom poslancov 

 
alt.1 
VO 1 ...............9 
VO 2............... 8 

 

 

alt.2 
VO 1 .............. 10 
VO 2 ..............   7 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
vo všetkých komisiách MZ 
 
 
 

Vypracoval: 
JUDr. Judita Jakobejová 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh skupiny poslancov 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
Legislatívne východiská: § 11 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov 
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Navýšenie od roku 2019 o cca 4460€ ročne 

Nároky na pracovné 
miesta: 

 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb.,  

 
     V súlade s ustanovením  § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov, „ počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami 
mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov“. 
      V prípade mesta Rožňava sa postupuje podľa písmena g) od 10 001 do 20000 obyvateľov 
obce od 13 až 19 poslancov. 
        Podrobnejšie zdôvodnenie predloženého návrhu je v písomnom návrhu skupiny poslancov 
MZ v Rožňave.  
         Pri určení počtu poslancov vo volebnom obvode sa vychádza zo zásady, aby sa volebné 
obvody a počty poslancov určili v nich tak,  aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal 
približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom vo volebnom obvode.  
 Z uvedeného dôvodu počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch je určený 
v zákonom stanovenej lehote pred voľbami do orgánov samosprávy obcí podľa aktuálneho počtu 
obyvateľov.  
          Aktuálny počet obyvateľov mesta Rožňava je 18152, pri počte poslancov 17 je počet 
obyvateľov na jedného poslanca 1068. 
           Nakoľko je VO 1 rozlohou väčší ako VO 2, predkladám určenie poslancov v jednotlivých 
VO v dvoch alternatívach, a to nasledovne: 
VO 1............ 10016 obyvateľov ................ počet poslancov 9...... 1113/ obyvateľov na jedného 
VO 2 ............ 8136 obyvateľov ................. počet poslancov 8 ..... 1017/obyvateľov na jedného 
 
VO 1.............10016 obyvateľov ................ počet poslancov 10 ......1002/obyvateľov na jedného 
VO 2 ............  8136 obyvateľov ................ počet poslancov   7 ...... 1162/ obyvateľov na jedného 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 12.06.2017 doporučuje 
Ochrany verejného poriadku: 13.06.2017 doporučuje 
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

14.06.2017 doporučuje 

Výstavby, územného 14.06.2017 doporučuje 
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plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 
 
Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

 15.06.2017 doporučuje 

 

 

 



Skupina poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave

V Rožňave, dňa: 07.06.2017 

T.

Primátor mesta Rožňava 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava

My, dolupodpísaní poslanci MZ v Rožňave, predkladáme návrh na zvýšenie počtu poslancov 
v nasledujúcom volebnom období z terajšieho počtu 13 na počet 17 so zachovaním terajšieho počtu volebných 
obvodov /2/ v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien a doplnkov s tým, aby sa následne vykonala zmena aj v § 17 ods. 2 Štatútu mesta Rožňava, 
ktorý určuje presný počet poslancov MZ.

Citované ustanovenie zákona o obecnom zriadení určuje rozpätie poslancov od 13 do 19 v obciach 
s počtom obyvateľov od 10001 do 20000, a nakoľko naše mesto má 18 149, t.j. počet obyvateľov je v hornej 
hranici rozpätia, javí sa ako najúčinnejší spôsob zabránenia neprimeranej koncentrácie moci v rukách nižšieho 
počtu poslancov.

Uvedené navýšenie počtu poslancov je potrebné aj z dôvodu, že poslancami MZ sú obsadzované 
školské rady v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto, dozorné rady, komisie MZ, sú sobášiacimi a táto 
skutočnosť spôsobuje niekedy značnú pracovnú záťaž jednotlivých poslancov MZ aj vzhľadom na to, že niektorí 
poslanci odmietli vykonávať tieto činnosti, čím sa pracovná záťaž ešte zvyšuje.
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