MsZ 28. 5. 2018
K bodu 10.
I. Voľby do orgánov samosprávy v roku 2018
Koncom októbra alebo začiatkom novembra sa uskutočnia voľby do orgánov
samosprávy orgánov obcí. Z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia má mestské
zastupiteľstvo v zmysle § 166 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určiť
volebné obvody a počet poslancov – viď citácia zákona:
VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY
§ 166
Volebné obvody
(1) Pre voľby obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové
volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu
obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva 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
obecného zastupiteľstva.
(2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného
zastupiteľstva, môže sa utvoriť jeden volebný obvod.
(3) Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí
a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(4) Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný
obvod.
MsZ v Spišskej Starej Vsi má v súčasnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení
9 poslancov, čo v zmysle vyššie uvedeného umožňuje určiť jeden volebný obvod.
Návrh na uznesenie:
MsZ v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy mesta Spišská Stará Ves
v roku 2018 určuje v zmysle § 166 ods. 1, 2 a 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov jeden
viacmandátový volebný obvod a počet poslancov deväť, ktorí
majú byť zvolení vo volebnom obvode.
II. Určenie úväzku primátora
Podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Primátor v súčasnosti vykonáva svoju funkciu na plný úväzok.
Návrh na uznesenie:
MsZ určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/90Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018 až 2022 bude primátor mesta
Spišská Stará Ves vykonávať funkciu na plný úväzok.

