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2. Dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo
4/4/2022 A. určuje

podľa  §  166  zákona  č.  180/2014  Z.  z.  o podmienkach  výkonu
volebného  práva  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších predpisov,  že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej  Slanej  bude
mať vo volebnom období 2022 – 2026 7 poslancov, ktorí sa budú voliť
v dvoch volebných obvodoch:

Volebný obvod č. 01 obec Nižná Slaná 4 mandáty
Volebný obvod č. 02 časť Nižnoslanská Baňa 3 mandáty

B. určuje
podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom
zriadení určuje na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu
funkcie  starostu  na  pracovný úväzok  1,0,  teda  úväzok  starostu  obce
Nižná Slaná na 100 %.



O B E C  N I Ž N Á  S L A N Á
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

Dôvodová správa

Na základe rozhodnutia č. 209/2022 Z. z. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení  volieb  do  orgánov  samosprávy  obcí  a o vyhlásení  volieb  do  orgánov
samosprávnych krajov  účinného od 10.  06.  2022 bol  určená  lehota  na  určenie  poslancov
volebných  obvodov  pre  voľby  poslancov  obecných  zastupiteľstiev  a  počtu  poslancov
obecných  zastupiteľstiev  najneskôr  do  20.  júla  2022.  Obec  si  tak  spĺňa  svoju  povinnosť
a navrhuje dva volebné obvody podľa pomerného zastúpenia občanov v nich.

V obci spolu žije 1 240 obyvateľov, z toho približne 700 obyvateľov žije v obci Nižná
Slaná a cca 540 obyvateľov žije v miestnej časti Nižnoslanská Baňa. V zmysle § 11 zákona
Slovenskej  národnej  rady  č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení  môže  mať  obec  s počtom
obyvateľom od  1 001  do  3 000  7  až  9  poslancov.  Počet  obyvateľov  medzi  jednotlivými
časťami obce sa preto dá vyjadriť pomerom 700:540, čo môže zodpovedať dvom prepočtom
v závislosti na počte poslancov:

 v prípade 7 poslancov obecného zastupiteľstva je to pomer 4:3,

 v prípade 9 poslancov obecného zastupiteľstva je to pomer 5:4.

Obec Nižná Slaná preto navrhuje 2 volebné obvody rešpektujúce geografiu obce Nižná
Slaná, distribúciu obyvateľov v obci a špecifické lokálne podmienky.


