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Bod č .4: Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Predkladateľ: Magdaléna Morozová – organizačný odbor
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Na zastupiteľstvo dňa: 15.08.2018

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 15.08.2018
K bodu č. 4: Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
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 a v súlade s § 11
ods.3 písm. f), odst. 4, písm. i) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. ,
A) určuje
a. jeden volebný obvod pre mesto Sečovce
b. počet poslancov mestského zastupiteľstva na 12
c.

rozsah výkonu funkcie primátora mesta vo volebnom období 2018-2022 na plný
pracovný úväzok t.j. 100 %.

Dôvodová správa:
V súlade s § 11 odst. 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 Sečovce sa postupuje
podľa „písmena f) od 5001 do 10000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov“.

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný
obvod.
Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 alebo 2 určí obecné (mestské)
zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.
Podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je vyhradené Mestskému zastupiteľstvu mesta Sečovce určiť najneskôr
90 dní pred konaním volieb do orgánov samosprávy mesta na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie primátora mesta Sečovce. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré primátor
zabezpečuje za účelom riadneho fungovania mesta a kvalitného uspokojovania potrieb jeho
obyvateľov, navrhuje sa určiť rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Sečovce na plný
úväzok a to na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018-2022.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č.203/2018 Z.z. voľby
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018, t.j. v sobotu od 7:00 hod.
do 22:00 hod. Rozhodnutím sú určené lehoty :
1. Lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počet
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018.
Navrhujeme podľa § 166, odst. 2,zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určiť v obci 12
a menej poslancov obecného zastupiteľstva, a určenie jedného volebného obvodu.
Podľa § 11, odst. 4, písmena i, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov najneskôr 90 dní pred voľbami určiť na volebné obdobie rokov 2018-2022 rozsah
výkonu funkcie primátora- 100 % plný pracovný úväzok .
2. Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. 9. 2018.
3. Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií do 11.9.2018, lehota na ich prvé zasadanie
do 18.9.2018.
4. Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
11.10.2018, lehota na ich prvé zasadanie do 24.10.2018.
Dokumenty k voľbám sa zverejňujú na webovej stránke Mesta Sečovce a na úradnej tabuli.

