
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 26.04.2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2  

Predkladá: 

JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e 
počet poslancov vo VO1 a VO2 
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 
Mapku VO1 a VO2 
 

 

 

 

 

 

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: 

106/2017 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet mesta: 

+3 poslanci ( komisie MZ, MZ) cca 4600€ 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.,  

 

      Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 106/2017 zo dňa 29.06.2017 schválilo zvýšenie 

počtu poslancov z 13 na 17 pre volebné obdobie 2018 – 2022 so zachovaním počtu volebných 

obvodov 2 a uznesením č. 107/2017 zo dňa 29.06.2017 neschválilo žiadnu z predložených alternatív 

počtu poslancov vo VO1 a VO2. 

      Pri určení počtu poslancov vo volebnom obvode sa vychádza zo zásady, aby sa volebné obvody 

a počty poslancov určili 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. 



      Nakoľko je VO1 rozlohou väčší ako VO2, predkladám určenie poslancov v jednotlivých VO v dvoch 

alternatívach, podľa počtu obyvateľov k 20.03.2018 18061, a to nasledovne: 

Počet obyvateľov na 1 poslanca     18061/17=1062 

alt. 1 

VO 1................................................ 9982 obyv. / 9 poslancov ....................1109 
VO 2................................................ 8079 obyv./  8 poslancov ....................1010 
 

alt. 2 

VO 1 .................................................... 9982 obyv./ 10  poslancov ........................   998 
VO 2 .................................................... 8079 obyv./   7 poslancov ......................... 1154 

   
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 9.4.2018 doporučuje alt. č. 1 
Ochrany verejného poriadku: 10.4.2018 doporučuje alt. č. 1 
Cestovného ruchu a regionálnej 
politiky: 

10.4.2018 doporučuje alt. č. 1 

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

11.4.2018 doporučuje alt. č. 1 

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

11.4.2018 doporučuje alt. č. 2 

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

12.4.2018 doporučuje alt. č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


