
 
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .../2022/32 

32. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

32. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

  

 

Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre funkčné 

obdobie 2022 – 2026. 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület megválasztására szolgáló 

választókerületek, valamint Dunaszerdahely város polgármesteri tisztsége 

terjedelmének meghatározására a 2022-2026 közötti megbízatási időszakra. 

 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ  

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná: Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:    Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

   

A/ u r č u j e 

pre voľby do Mestského zastupiteľstva 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 

     

B/ u r č u j e 

rozsah výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre 

funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný pracovný úväzok. 



A/ m e g h a t á r o z z a 

a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testületbe szóló 

választásokra a választókerületek és a képviselők számát a 

következőképpen 

 

választókerületek száma:     4 

(lásd a jelen határozat mellékletét) 

 

a képviselő-testület tagjainak száma:     21 

1. választókerület:                    5 képviselő 

2. választókerület:                    6 képviselő 

3. választókerület:                    5 képviselő 

4. választókerület:                    5 képviselő 

 

B/ m e g h a t á r o z z a 

Dunaszerdahely Város polgármesteri tisztsége terjedelmét a 

2022-2026-es megbízatási időszakra teljes munkaviszony 

formájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún 2022 

2022. június 



Dôvodová správa  

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí 

a voľby do orgánov samosprávnych krajov rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. a určil rovnaký deň 

ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. na sobotu 29. októbra 

2022. 

 

Zákon NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 180/2014 Z. 

z.“) 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. 

 

Podľa § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. sa pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev 

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. 

Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. volebné obvody a počet poslancov obecného 

zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí 

o vyhlásení volieb na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené, t. j. do 

20. júla 2022. 

Podľa § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden 

jednomandátový volebný obvod. 

 

Zákon č. 180/2014 Z. z ukladá primátorovi mesta 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. 

 

Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2021 celkový počet obyvateľov 

mesta Dunajská Streda k 1.1.2021 bol 23 044, pričom k  1.6.2022 bol ich počet 22 624 a 

počet voličov 19 107. 

 

V zmysle predloženého návrhu by jednotlivé volebné obvody pre voľby poslancov do 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda vyzerali nasledovne: 

 

volebný obvod č.1 : 

navrhovaný počet poslancov:  5 

počet voličov:    3822 

 

volebný obvod č.2 :  

navrhovaný počet poslancov:  6  

počet voličov:    6196 

 

volebný obvod č.3 : 

navrhovaný počet poslancov:  5  

počet voličov:    4734 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/


volebný obvod č.4 : 

navrhovaný počet poslancov:  5 

počet voličov:    4355 

 

 

 

Pri počte 22 624 obyvateľov (z toho 19 107 voličov) a počte 21 poslancov mestského 

zastupiteľstva pripadá na jedného poslanca 1 077 ( 1077,33) obyvateľov. 

 

 

Právne postavenie primátora mesta upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obec, 

najmä je mu vyhradené 

,,i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na 

návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,“ 

 

Z uvedeného dôvodu a vzhľadom na náročnosť funkcie ako aj na množstvo kompetencií, 

ktoré primátorovi mesta vyplývajú zo zákona SNR č. 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších prepisov by sa podľa predloženého materiálu určil na ďalšie funkčné obdobie 

rozsah výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda na plný pracovný úväzok. 

 

 

Návrh prerokovala: 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Dominika Eszter Pelechová, referát organizačný ÚP MsÚ z podkladov Evidencie 

obyvateľstva a Samostatného referátu rozvoja bývania 



 

Počty voličov podľa návrhu v jednotlivých volebných obvodoch 

A választók száma az egyes választókerületekben a javaslat alapján     

         Mandát 

Mandátum 

       

 

 

1. obvod - 1.kerület 899 948 971 1004     3822  5 

2. obvod - 2.kerület 1036 1988 823 1001 1226 122 6196  6 

3. obvod - 3.kerület 1218 919 1178 1419     4734  5 

4. obvod - 4.kerület 1037 1274 1010 1034     4355  5 

       19107  21 





Indoklás 

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke 2022/209.sz. határozatával kihirdette a 

községi önkormányzati szervek megválasztása és az önkormányzati kerületi szervek 

megválasztásának napját a Tt. 180/2014-es sz. törvény 195a§ (1) bek. első mondata alapján 

ugyan arra a napra, amely 2022. október 29. 

 

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 Tt. 180/2014-es sz. törvény 166.§ (1) bekezdése alapján a település képviselő-testületének 

megválasztására minden község többmandátumos választókerületeket hoz létre, melyekben a 

község lakosainak számával arányosan választanak képviselőket, egy választókerületben 

legfeljebb 12 képviselőt; azokban a városokban, amelyek városrészekre tagozódnak, 

egymandátumos választókerületek is kialakíthatók, amennyiben a városrészre a lakosok 

száma alapján csak egy önkormányzati képviselő jutna. 

A Tt. 180/2014-es sz. törvény 166.§ (3) bekezdése alapján a választókerületek és a képviselő-

testület tagjainak számát a települési képviselő-testület határozza meg és hozza 

nyilvánosságra a választások kiírásáról szóló határozatban megjelölt határidőn belül a város 

hirdetőtábláján és honlapján, ha rendelkezik vele 2022. július 20-ig. 

A Tt. 180/2014-es sz. törvény 166.§ (4) bekezdése alapján a település polgármesterének 

megválasztásakor minden község egymandátumos választókerület. 

 

A Tt. 180/2014-es sz. törvény a polgármester számára előírja, hogy a szavazólapok leadására 

és a választók szavazatainak összeszámolására szavazóköröket hozzon létre és úgy határozza 

meg a választóhelyiségeket, hogy egy szavazókörre általában 1000 választó jusson. 

 

A legutóbbi, 2021-ben zajlott népszámlálás alapján, Dunaszerdahelyen 23 044 lakos volt 

2021.1.1-ig, míg a 2022. június 1-ei állapot alapján a számuk 22 624, a választásra jogosultak 

száma pedig 19 107. 

 

Az előterjesztett javaslat értelmében a Dunaszerdahely város képviselő-testülete tagjainak 

megválasztására kialakítandó választókörzetek a következőképpen néznének ki: 

 

 

1. számú választókerület:                             

Képviselők száma:                    5                       

Választók száma:   3822 

 

2. számú választókerület:                                           

Képviselők száma:                    6  

Választók száma:   6196 

 

3. számú választókerület:                                            

Képviselők száma:         5  



Választók száma:   4734 

 

4. számú választókerület:                                         

Képviselők száma:                    5    

Választók száma:   4355 

 

 

Így 22 624 lakos (ebből 19 107 választásra jogosult) és 21 városi képviselő esetében egy 

képviselőre 1 077 (1077,33) lakos jutna. 

 

A polgármester jogállását az Tt. 369/1990. sz. községi önkormányzatokról szóló törvény és 

későbbi módosításai hatozza meg. 

 

A Tt. 369/1990. sz. községi önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai 11.§ (4) 

bek. i) pontja értelmében a helyi képviselő-testület dönt a község életét érintő alapvető 

kérdésekről, a következők tartoznak kizárólagos döntési jogkörébe: 

„i) a polgármesteri illetmény külön törvény szerinti megállapítása és a polgármesteri tisztség 

terjedelmének az egész megbízatási időszakra való meghatározása legkésőbb a választás előtti 

kilencvenedik napig; a polgármesteri tisztség terjedelmének a polgármester javaslatára történő 

módosítása a megbízatási időszak alatt.“ 

 

A fent említettek értelmében és tekintettel a polgármesteri tisztség igényességére és a Tt. 

369/1990. sz. községi önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai alapján a 

polgármesteri hatáskörök mennyiségére az előterjesztett anyag értelmében Dunaszerdahely 

Város polgármesteri tisztségének terjedelme a következő megbízatási időszakra teljes 

munkaviszony formájában kerül meghatározásra. 

 

 

A javaslatot megtárgyalta: 

Dunaszerdahely Város Tanácsa és javasolja jóváhagyni. 

 

 

Kidolgozta: Mgr. Dominika Eszter Pelechová, Szervezési alosztály, Polgármesteri kabinet 

a Lakosság-nyilvántartási alosztály és Lakásfejlesztési önálló alosztály adatai alapján 



 


