
 
Právne predpisy, týkajúce sa tvorby volebných obvodov a určenia počtu 
poslancov v nich  :  
 Neoddeliteľnou súčasťou zákona NR SR v č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  je vykonávací predpis – 
nariadenie vlády č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov 
tvoriacich jednotlivé okresy.  
Výňatok z uvedeného zoznamu :  
Košický kraj  
Okres :   Rožňava 
Obec  :   Rožňava 
Časti obce :  Rožňava 
  Rožňavská Baňa  
  Nadabula  
Podľa § 2 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
- územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac  
  katastrálnych území 
- územie obce sa môže členiť na časti obce, časť obce má vlastný názov, časť obce nemusí  
  mať vlastné katastrálne územie  
  V prípade mesta Rožňava časťami mesta sú : 
  Rožňava 
  Rožňavská Baňa 
  Nadabula – ktorá má vlastné katastrálne územie  
 
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
§ 11 ods. 3 
„Počet poslancov na celé funkčné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa 
počtu obyvateľov obce takto :  
. 
. 
g/ 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov“ 
. 
. 
 
Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení  neskorších 
predpisov  
§ 9  
1/ 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. 
2/ V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný 
obvod. 
3/ 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  
4/ V meste, ktoré sa člení na mestské časti, hranice volebných obvodov nesmú presiahnuť 
hranice mestských častí. 
5/ Pre voľby starostu obce /primátora/ tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný 
obvod. 


