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alpolgármester
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu:
A/ schvaľuje
volebné obvody a volebné okrsky na území mesta Dunajská
Streda pre uskutočnenie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky, do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta
Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy,
ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej
republiky a referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99
Ústavy Slovenskej republiky
B/ určuje
pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda
počet volebných obvodov a počet poslancov v nich nasledovne:
počet volebných obvodov:
4
(podľa Prílohy tohto uznesenia)
celkový počet poslancov mestského zastupiteľstva:
21
vo volebnom obvode č.1 :
5 poslancov
vo volebnom obvode č.2 :
6 poslancov
vo volebnom obvode č.3 :
5 poslancov
vo volebnom obvode č.4 :
5 poslancov
Máj 2017
2017. május

Határozati javaslat:
A városi képviselő-testület a javaslat megtárgyalása után
A/ jóváhagyja
a Dunaszerdahely város területén lévő választókörzeteket és
választóhelyiségeket a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába,
az Európai Parlamentbe, az SZK köztársasági elnökének
posztjára és a területi önkormányzatok egyes szerveibe történő
választások, valamint az SZK köztársasági elnökének
visszahívásáról szóló és az SZK Alkotmánya 93 – 99. cikkelye
alapján kiírt népszavazások lebonyolítására
B/ meghatározza
a
Dunaszerdahely
város
képviselő-testületébe
szóló
választásokra a választókörzetek és a képviselők számát a
következőképpen
választókörzetek száma:
(lásd a jelen határozat mellékletét)

4

a képviselő-testület tagjainak száma:
1. választókörzet:
2. választókörzet:
3. választókörzet:
4. választókörzet:

21
5 képviselő
6 képviselő
5 képviselő
5 képviselő

Dôvodová správa - Indoklás
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta
Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa
článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky.
Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre
voľby do Európskeho parlamentu a pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky jeden
volebný obvod, rovnako aj v prípade celoštátneho ľudového hlasovania.
Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí každý samosprávny kraj jeden
jednomandátový volebný obvod, pričom pre voľby poslancov zastupiteľstiev sa v každom
samosprávnom kraji utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci
zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja. Tieto volebné obvody, ako
aj počet poslancov zastupiteľstva v nich a sídla obvodných volebných komisií určí a zverejní
zastupiteľstvo samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.
Pre voľby poslancov 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.
Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné
zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Zákon č. 180/2014 Z. z. ukladá primátorovi mesta aj povinnosť, aby na odovzdávanie
hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvoril volebné okrsky a určil volebné
miestnosti tak, aby volebný okrsok zahŕňal spravidla 1 000 voličov.
Keďže súčasná situácia na území mesta Dunajská Streda v tomto smere poukazuje určité
nezrovnalosti a anomálie, cieľom predmetného návrhu je predovšetkým rovnomerne rozdeliť
počet voličov do jednotlivých volebných okrskov tak, aby niektoré volebné komisie vo
volebných okrskoch neboli nadmerne preťažené.
Na základe predloženého návrhu by sa mal počet volebných obvodov pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva znížiť z 5 na 4, resp. oproti doteraz platnému stavu by sa mali
niektoré ulice preradiť do iného volebného obvodu alebo v rámci obvodu do iného volebného
okrsku. Hlavným dôvodom tejto myšlienky je fakt, že počet voličov narastá najmä v mestskej
časti Malé Blahovo a v lokalitách s prevahou rodinných domov, na druhej strane na sídliskách
Sever a Východ ich pomer mierne klesá.
Zámerom predkladateľa je v prvom rade, aby voliči mali svoju volebnú miestnosť čo
najbližšie k svojmu trvalému pobytu, kde sú zaregistrovaní.
Osobitný prípad a výnimku pri rovnomernom rozdelení voličov tvorí volebný okrsok č. 6, kde
okrem obyvateľov s trvalým pobytom v danej lokalite sú zaradené do zoznamu voličov aj
osoby, ktoré majú vo svojich dokladoch uvedenú adresu Mesto Dunajská Streda. V dôsledku
toho je počet voličov v tomto okrsku výrazne vyšší, avšak dlhoročná prax ukazuje, že títo
voliči sa iba zriedka zúčastňujú akýchkoľvek volieb, preto táto zdanlivá anomália zostala
súčasťou predloženého návrhu.

Rovnako vybočuje z rámca volebný okrsok Mliečany, kde je v súčasnosti iba 118 voličov, ale
pokiaľ chceme dodržať princíp, že volebná miestnosť má byť čo najbližšie k voličovi, nie je
možné tento okrsok spájať s iným volebným okrskom.
Podľa posledného sčítania ľudu, domov a bytov v r. 2011 celkový počet obyvateľov mesta
Dunajská Streda bol 22 477, pričom k 9.1.2017 bol ich počet 22 792 a počet voličov 19 198.
V zmysle predloženého návrhu by jednotlivé volebné obvody pre voľby poslancov do
mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede vyzerali nasledovne:
volebný obvod č.1 :
navrhovaný počet poslancov:
počet voličov:

5
4206

volebný obvod č.2 :
navrhovaný počet poslancov:
počet voličov:

6
6142

volebný obvod č.3 :
navrhovaný počet poslancov:
počet voličov:

5
4395

volebný obvod č.4 :
navrhovaný počet poslancov:
počet voličov:

5
4455

Pri počte 22 792 obyvateľov (z toho 19 198 voličov) a počte 21 poslancov mestského
zastupiteľstva pripadá na jedného poslanca 1 085 (1085,33) obyvateľov.

A Tt. 180/2014-es sz., a választójog érvényesítésének feltételeiről és egyéb törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény szabályozza a választójog érvényesítésének
feltételeit és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, az Európai Parlamentbe, a Szlovák
Köztársaság elnöki posztjára történő választások, a köztársasági elnök visszahívásáról szóló
népszavazás, valamint a területi önkormányzatok egyes szerveibe történő választások
megszervezését és a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 93 – 99. cikkelye alapján meghirdetett
referendum lebonyolításának módját.
A Szlovák Köztársaság területe a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, az Európai
Parlamentbe és a Szlovák Köztársaság elnöki posztjára történő választások esetében egy
választókörzetet alkot, hasonlóan az országos népszavazás esetében.
Az önkormányzati kerület elnökének megválasztásakor minden kerület egymandátumos
választókörzet, míg a testület képviselőinek megválasztására minden kerület többmandátumos
választókörzeteket alakít ki, melyekben a kerület lakosainak számával arányosan választanak
képviselőket. Ezeket a választókörzeteket, valamint a bennük megválasztandó képviselők
számát az önkormányzati kerület képviselő-testülete határozza meg és adja közre a
választások kiírásáról szóló határozatban megjelölt határidőn belül.
A település polgármesterének megválasztásakor minden község egymandátumos
választókörzet. A település képviselő-testületének megválasztására minden község
többmandátumos választókörzetek hoz létre, melyekben a község lakosainak számával
arányosan választanak képviselőket, egy választókörzetben legfeljebb 12 képviselőt; azokban
a városokban, amelyek városrészekre tagozódnak, egymandátumos választókörzetek is
kialakíthatók, amennyiben a városrészre a lakosok száma alapján csak egy önkormányzati
képviselő jutna.
A választókörzeteket és a képviselő-testület tagjainak számát a települési képviselő-testület
határozza meg és adja közre a választások kiírásáról szóló határozatban megjelölt határidőn
belül.
A Tt. 180/2014-es sz. törvény a polgármester számára előírja, hogy a szavazólapok leadására
és a választók szavazatainak összeszámolására választókörleteket hozzon létre és úgy
határozza meg a választóhelyiségeket, hogy egy választókörletre általában 1000 választó
jusson.
Mivel a jelenlegi helyzet Dunaszerdahely város területén e téren következetlenségeket és
anomáliákat mutat, a jelen javaslat célja mindenekelőtt az, hogy a választókörletekben
arányosan ossza el a választókat, így az egyes választási bizottságok ne legyenek túlságosan
leterhelve.
A beterjesztett javaslat alapján a települési képviselő-testület tagjainak megválasztására
kialakított választókörzetek száma 5-ről 4-re csökkenne, illetve a jelenleg érvényes állapothoz
képest néhány utca más választókörzetbe vagy a körzeten belül más körletbe kerülne át. Ezen
elgondolás fő oka az a tény, hogy a választók száma főképp Sikabony városrészben és a
zömében családi házas övezetekben emelkedik, a másik oldalon pedig az arányuk az Északi
és a Keleti lakótelepeken valamelyest csökken.
A beterjesztő célja elsősorban az, hogy a választóhelyiségek minél közelebb legyenek a
választók állandó lakhelyéhez, ahol ők nyilvántartásban szerepelnek.
Sajátos eset és a választók arányos elosztása alól kivételt képez a 6. számú választókörlet,
ahol az állandó lakhellyel rendelkező lakosokon kívül a választói jegyzékben találhatók azok
a személyek is, akiknek az okirataiban a Dunaszerdahely város cím szerepel. Ennek
következtében a választók száma ebben a körletben jelentősen nagyobb, viszont a sokéves

tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a választók csupán ritkán vesznek részt bármilyen
választásokon, ezért ez a látszólagos rendellenesség az előterjesztett javaslat része maradt.
Ugyancsak kilóg a sorból Ollétejed választókörlet, ahol jelenleg 118 választó él, de
amennyiben be akarjuk tartani az elvet, hogy a választóhelyiség minél közelebb legyen a
választókhoz, nem lehetséges ennek a választókörletnek az összevonása más körlettel.
A legutóbbi, 2011-ben zajlott népszámlálás alapján Dunaszerdahelyen 22 477 lakos volt, míg
a 2017. január 9-i állapot alapján a számuk 22 792, a választásra jogosultak száma pedig
19 198.
Az előterjesztett javaslat értelmében a Dunaszerdahely város képviselő-testülete tagjainak
megválasztására kialakítandó választókörzetek a következőképpen néznének ki:
1. számú választókörzet:
Képviselők száma:
Választók száma:

5
4206

2. számú választókörzet:
Képviselők száma:
Választók száma:

6
6142

3. számú választókörzet:
Képviselők száma:
Választók száma:

5
4395

4. számú választókörzet:
Képviselők száma:
Választók száma:

5
4455

Így 22 792 lakos (ebből 19 198 választásra jogosult) és 21 városi képviselő esetében egy
képviselőre 1 085 (1085,33) lakos jutna.

Počty voličov podľa návrhu v jednotlivých volebných okrskoch –
A választók száma az egyes választókörletekben a javaslat alapján
Mandátum
1. obvod - 1.körzet

997

1033

1089

1087

4206

5

2. obvod - 2.körzet

938

1959

896

1087

6142

6

3. obvod - 3.körzet

1111

986

1146

1152

4395

5

4. obvod - 4.körzet

1022

1155

1129

1149

4455

5

19198

21

1144

118

Príloha k uzneseniu MsZ č...........
A városi képviselő-testület .......... sz. határozatának melléklete

Volebné obvody a volebné okrsky
pre voľby na území mesta Dunajská Streda
Dunaszerdahely város területén zajló választások
választókörzetei és -körletei

Volebný obvod č. 1 – 1. számú választókörzet
Okrsok č. 1 – 1. sz. körlet
Námestie SNP (SZNF tér) 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192
Okrsok č. 2 – 2. sz. körlet
Námestie SNP (SZNF tér) 193, 194, 195, 196, 197, 198, Ulica Júliusa Lőrincza (Lőrincz
Gyula utca) 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, Boriny (Fenyves) 1381, 1382, 1383, 1384, 1528
Okrsok č. 3 – 3. sz. körlet
Smetanov háj (Smetana liget) 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, Ulica Istvána
Gyurcsóa (Gyurcsó István utca), Boriny (Fenyves) 1365, 1366, 1367, 1368
Okrsok č. 4 – 4. sz. körlet
Boriny (Fenyves) 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, Ružový háj (Rózsaliget) 1352, 1353, 1354,
1355, 1357, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, Športová
ulica (Sport utca)

Volebný obvod č. 2 - 2. számú választókörzet
Okrsok č. 5 – 5. sz. körlet
Ulica M.R.Štefánika (M.R. Štefánik utca), Sládkovičova ulica (Sládkovič utca), Trhovisko
(Vásártér) rodinné domy a bytový dom 444 (családi házak és a 444-es sz. bérház), Ružová
ulica (Rózsa utca), Malodvornícka ulica (Kisudvarnoki utca), Bacsákova ulica (Bacsák utca),
Jilemnického ulica (Jilemnický utca) 201, Radničné námestie (Városháza tér) 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 5612, 5863, Ulica biskupa Kondého (kondé püspök utca), Muzejná ulica
(Múzeum utca), Poštová ulica (Posta utca), Korzo Bélu Bartóka (Bartók Béla sétány)
Okrsok č. 6 – 6. sz. körlet
Hlavná ulica (Fő utca), bytové domy 46, 47 (a 46-os és 47-es sz. bérház), Dunajská ul. (Duna
utca) 369, 370, 371, 372, Nám. Ármina Vámbéryho (Vámbéry Ármin tér) 53, 54, 55,
Budovateľská ulica (Építők utcája), Ulica Sándora Petőfiho (Petőfi Sándor utca), Ulica Jánosa
Aranya (Arany János utca), Mesto – Dunajská Streda (Dunaszerdahely város)
Okrsok č. 7 – 7. sz. körlet
Nám. Sv. Štefana (Szent István tér), Alžbetínske námestie (Erzsébet tér), Kukučínova ulica
(Kukučín utca) 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, Kukučínova ulica rodinné domy
(Kukučín utca családi házak), Komenského ulica (Komenský utca) 1214, 1215, 1217, 1218,
Komenského ulica rodinné domy (Komenský utca - családi házak), Nezábudková ulica

(Nefelejcs utca), Železničná ulica (Vasút utca), Kulačská ulica (Kulacs utca), Jesenského
ulica (Jesenský utca), Ádorská ulica (Ádor utca), Štúrova ulica (Štúr utca), Táborová ulica
(Tábor utca)
Okrsok č. 8 – 8. sz. körlet
Zelená ulica (Zöldfa utca), Žitnoostrovská ulica (Csallóköz utca), Brezová ulica (Nyírfa utca),
Hviezdna ulica (Csillag utca), Krížna ulica (Kereszt utca), Povodská cesta (Pódafai út),
Neratovické námestie (Neratovice tér) 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, Gabčíkovská cesta
(Bősi út), Hlboká ulica (Mély utca), Vajanského ulica (Vajanský utca)
Okrsok č. 9 – 9. sz. körlet
Rákócziho ulica (Rákóczi utca), Mierová ulica (Béke utca), Kúpeľná ulica (Fürdő utca),
Orechová ulica (Diófa utca), Narcisová ulica (Nárcisz utca), Malotejedská ulica (Kistejedi
utca), Priemyselná ulica (Ipari utca), Podzáhradná ulica (Kertalja utca), Bihariho ulica (Bihari
utca), Drevárska ulica (Fatelep utca), Nová osada (Újtelep), Kračanská cesta (Karcsai út),
Kračanská cesta núdzové byty (Karcsai út szükséglakások), Rekreačný rad (Üdülő sor),
Nemešsegská ulica (Nemesszeg utca), Viedenská cesta (Bécsi út)
Okrsok č. 10 – 10. sz. körlet
Mestská časť Mliečany (Ollőtejed városrész)

Volebný obvod č. 3 - 3. számú választókörzet
Okrsok č. 11 – 11. sz. körlet
Školská ulica (Iskola utca), Školská ulica (Iskola utca) 936/1, Poľná cesta (Mezei utca),
Partizánska ulica (Partizán utca), Ul. Sv. Juraja (Szent György utca), Ul. Lászlóa Amadea
(Amade László utca), Ulica Gyulu Szabóa – časť Dunajská Streda (Szabó Gyula utca –
Dunaszerdahely városrész), Jókaiho ulica (Jókai utca), Kodályova ulica (Kodály utca),
Záhradnícka ulica (Kertész utca), Ulica Adyho (Ady utca), Maloblahovská ulica (Sikabonyi
utca)
Okrsok č. 12 – 12. sz. körlet
Bratislavská cesta (Pozsonyi út), Októbrová ulica (Október utca), Jantárova cesta (Borostyán
utca) 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, Ulica Generála Svobodu (Svoboda tábornok utca) 1946,
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, Ulica gen. Svobodu rodinné domy (Svoboda
tábornok utca – családi házak), Ulica Kálmána Mikszátha (Mikszáth Kálmán utca), Ulica
Lajosa Kossutha (Kossuth Lajos utca), Ulica Ferenca Liszta (Liszt Ferenc utca), Cukrovarská
ulica (Cukorgyári utca), Krátka ulica (Rövid utca), Kvetná ulica (Virág utca), Agátová ulica
(Akácfa utca)
Okrsok č. 13 – 13. sz. körlet
Jantárová cesta (Borostyán utca), Hviezdoslavova ulica (Hviezdoslav utca), Malá ulica (kis
utca), Széchenyiho ulica (Szöchenyi utca), Ulica Zoltána Fábryho (Fábry Zoltán utca), Ulica
Imre Madácha (Madách Imre utca), Tichá ulica (Csendes utca), Jasná ulica (Fényes utca),
Nevädzová ulica (Búzavirág utca), Rényská ulica (Rényi utca), Veľkoblahovská cesta rodinné
domy (Nagyabonyi út – családi házak), Veľkoblahovská cesta (Nagyabonyi út - bérházak) 64
– 76, 1491, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, Átriová ulica (Átrium utca),
Gaštanový rad (Gesztenyesor), Ulica Jánosa Esterházyho (Esterházy János utca), Ulica
Mihálya Marczella (Marczell Mihály utca), Czibóková ulica (Czibók utca)

Okrsok č. 14 – 14. sz. körlet
Ulica Gyulu Szabóa - časť Malé Blahovo (Szabó Gyula utca – Sikabony városrész), Horná
ulica (Felső utca), Letištná ulica (Repülőtér utca), Vinohradnícka ulica (Szőlőskert utca),
Topoľová ulica (Jegenyefa utca), Družstevná ulica (Szövetkezeti utca), Gombótašská ulica
(Gombótás utca), Lesná ulica (Erdő utca), Čigérska ulica (Csigéri utca), Lipová ulica (Hársfa
utca), Ulica Sv. Alžbety (Szent Erzsébet utca), Ulica malolesná (Kiserdő utca), Ulica László
Mécsa (Mécs László utca), Svetlá ulica (Világos utca), Dolná ulica (Alsó utca), Spojná ulica
(Összekötő utca), Pekná ulica (Széplak utca), Stromová ulica (Fasor utca), Javorová ulica
(Juharfa utca), Slepá ulica (Zsákutca), Hájska (Pagony), Čótfa (Csótfa)

Volebný obvod č. 4 - 4. számú választókörzet
Okrsok č. 15 – 15. sz. körlet
Rybný trh (Halpiac tér) 330, 331, 333, 334, 335, 336, Mlynská ulica (Malom utca) 306, 307,
308, 309, Mlynská ulica - rodinné domy (Malom utca – családi házak), Galantská cesta
(Galántai út), Nová Ves (Újfalu) 5555, 5995, 6834
Okrsok č. 16 – 16. sz. körlet
Nová Ves (Újfalu) 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2441, Rad Pókatelek
(Pókatelek), Na pažiti (Gyepü utca), Ľanárska ulica (Lengyár utca), Csermelyova ulica
(Csermely Gyula utca), Ulica Benedeka Csaplára (Csaplár Benedek utca), Ulica Attilu Józsefa
(József Attila utca), Ulica Lajosa Kassáka (Kassák Lajos utca), Cesta aradských mučeníkov
(Aradi vértanúk útja), Ulica kráľa Žigmunda (Zsigmond király utca), Ulica Zsigmonda
Móricza (Móricz Zsigmond utca)
Okrsok č. 17 – 17. sz. körlet
Námestie priateľstva (Barátság tér) 2164, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 5090
Okrsok č. 18 – 18. sz. körlet
Jilemnického ulica (Jilemnický utca) 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Nová Ves (Újfalu)
2217, 2218, 2219, Námestie priateľstva (Barátság tér) 2201

