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Bod programu:  9. 

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 
a) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

b) Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 

11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

c) Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 v súlade s § 166 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                             

 

 

Obsah materiálu:  

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 

 

Príloha: 

Rozhodnutie Predsedu NR SR č. 209/2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy 

obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.  

 

 

Predkladateľ materiálu: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

Spracovateľ materiálu: Jana Juríková, sekretariát 
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a) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 
 

1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu funkcie starostu Obce Poproč 

v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 
 
 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň 

ich konania na sobotu 29. októbra 2022.  

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  

je  obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami (t.j. do 30. júla 2022) 

na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  

 

S prihliadnutím na uvedené je predložený návrh na určenie rozsahu  výkonu funkcie starostu 

Obce Poproč na nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026, a to v rozsahu  1, t.z. v plnom rozsahu. 

 

 

 

Kvórum: 

- Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
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b) Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 

11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  
 

1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  

 

V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov určuje počet poslancov Obce Poproč v novom volebnom období r. 

2022 – 2026 – 9 . 
 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň 

ich konania na sobotu 29. októbra 2022.  

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť  pred  voľbami podľa počet poslancov na celé volebné 

obdobie r. 2022 – 2026. Obec je povinná zverejniť počet poslancov v lehote do 20. júla 2022. 

 

Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona 

o obecnom zriadení takto: 

 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce   3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce   5 až 7 poslancov, 

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce  7 až 9 poslancov, 

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce  9 až 11 poslancov, 

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce  11 až 13 poslancov, 

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce  13 až 19 poslancov, 

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce  15 až 25 poslancov, 

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce  19 až 31 poslancov, 

j) nad 100 000 obyvateľov obce   23 až 41 poslancov. 
 

Obec Poproč mala k 31.12.2021 -  2 678 obyvateľov, t. z., že počet poslancov môže byť od 7 do 9 . 

 

Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 -  2026 je 9. 

 

Kvórum: 

- Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
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c) Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 v súlade s § 166 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  

 

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje volebné obvody pre voľby 

poslancov do  obecného zastupiteľstva Obce Poproč pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026,  a to: 

1 volebný obvod (pri počte menej ako 12 poslancov). 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň 

ich konania na sobotu 29. októbra 2022.  

 

V zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: 

 

 Volebné obvody § 166 z. 180/2014 ods. 1 
Pre voľby poslancov OZ sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia 

poslanci OZ pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva 

v jednom volebnom obvode. 

 

 Volebné obvody ods. 2 
V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť 

jeden volebný obvod  

 

 Volebné obvody ods. 3 
Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné 

zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do  20. júla 2022). 

 

Návrh na určenie volebných obvodov: 1 obvod 

 

 Volebné obvody ods. 4 
Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 

 

Kvórum: 

- Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
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ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb

do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1
a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a
 

u r č u j e m

1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,

3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov,
počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20.
júla 2022,

4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4
písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,

5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do
30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,

6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových
volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra
2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v. r. 
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