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Predmet rokovania: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 

rokov 2022 až 2026. Určenie volebných obvodov 

a počtu poslancov v nich. 

        

 

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 27. 4. 2022 

 

 

Predkladá:    Ing. Jarmila Lisoňová, vedúca OaVP  

 

 

    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, vedúca OaVP  

 

 

 

Doterajšie rokovanie:   vedenie mesta – konzultácia so spracovateľom 

                                                MR – 19. 04. 2022 – neodporúčajúce stanovisko 

                                                            

 

 

Dôvodová správa:  
 

I. Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej v dôvodovej správe len „zákon o obecnom zriadení“) mestské 

zastupiteľstvo určí pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu 

obyvateľov mesta. Aktuálny počet obyvateľov mesta je 14070, čomu zodpovedá v zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 3 písm. g) zákona o obecnom zriadení interval počtu poslancov 13 až 

19.  

 

 II. Podľa ustanovenia § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej v dôvodovej správe len „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) volebné 

obvody a počet poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva v nich podľa ustanovenia § 

166 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva určí a zverejní obecné (mestské) 

zastupiteľstvo v lehote určenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

  

 Podľa ustanovenia § 166 ods. 1 časť do bodkočiarky zákona o podmienkach výkonu 

volebného práva sa v každej obci (meste) utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých 

sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce 

(mesta), najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode. 
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Návrh predkladateľa  

na uznesenie:  

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči určuje pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 

2022  podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie rokov 2022 až 2026 – 15 (pätnásť). 

                        T : do 30. 04. 2022                                                                 Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                           Mgr. Nikolaj Kučka  

 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

– voľby poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2022 až 2026 dva 

volebné obvody a počet poslancov v nich  podľa ustanovenia § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 

Z. z. podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov takto: 

 

1. volebný obvod - zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Baštová, Gustáva 

Hermanna, Gymnaziálny priechod, Hradby, Kláštorská, Mäsiarska, Námestie Majstra Pavla, 

Nová, Ružová, Špitálska, Uholná, Vetrová, Žiacka, Fraňa Kráľa, Kežmarská cesta, Košická, 

Lesná, Lúčna, Mariánska hora, Ovocinárska, Prešovská, Sadová, Športovcov, Vodárenská, Za 

sedriou, Farma Hradisko, Námestie Štefana Kluberta, Okružná, Pod vinicou, Pri strelnici, 

Štúrova, Gašpara Haina, Milana Rastislava Štefánika, Sídlisko pri prameni, Staničná, 

Železničný riadok, Bottova, Dlhá, Kasárenská, Krátka, Kukučínova, Michala Hlaváčka, 

Móricova, Probstnerova cesta, Rozvoj, Vysoká, Viničná, Tatranská, Ulica za Bergerovcom  – 

s počtom obyvateľov 6748, čomu zodpovedá 7 poslancov, 

 

2. volebný obvod – zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Gerlachovská, 

Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, 

Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Slavkovská, Ždiarska, Poľná, Potočná, Ruskinovská, 

Nový dvor, Jána Francisciho, Nad tehelňou, Jozefa Czauczika, Viktora Greschika, Kováčova 

vila, Levočské kúpele, Levočská Dolina, Závada, Levoča s. č. 2024, Levoča s. č. 2026, 

Levoča s. č. 2045, Odorica, Levočské Lúky, Ulica Štefana Zamkovského – s počtom 

obyvateľov 7322, čomu zodpovedá 8 poslancov.        

 T : do 30. 04. 2022                                                         Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                           Mgr. Nikolaj Kučka    

  

 

 

Na vedomie:    primátor mesta 

    zástupca primátora mesta 

                                               prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                               právny útvar mestského úradu      

 

V Levoči:    21. 04. 2022   


