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s týmto

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie
osobného
záujmu
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

podľa
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Dôvodová správa k bodu č. 16
Návrh na určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v roku 2022 v meste Moldava nad Bodvou
V súlade s § 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 volebné obvody a počet
poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v
rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Podľa s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 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.
Počet obyvateľov v meste Moldave nad Bodvou ku dňu 01. 11. 2021 je 10 335.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí MZ podľa počtu obyvateľov. V súlade s § 11 ods. 3
písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pri počte obyvateľov mesta od 10 001 do 20 000 je možné určiť 13 až 19 poslancov.
Na nasledujúce volebné obdobie rokov 2022–2026 navrhujeme zmeniť terajšie volebné obvody pre
voľby do mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli určené pre volebné obdobie
samosprávy mesta Moldava nad Bodvou 2018-2022 a utvoriť 4 volebné obvody nasledovne:
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Zaradené
Číslo
volebné
volebného okrsky v
obvodu
obvode

Počet
Volebná
miestnosť

Ulice patriace do VO
Hlavná, Jiskrova, Nová 1,3,9,
Obrancov mieru, Poľovnícka,
Vodná, Záhradná, občan s TP
mesto Moldava nad Bodvou,
Moldava nad Bodvou 3010,3054

1

1

2

Budulovská, Dukelských hrdinov,
Hviezdoslavova, Jesenského,
Kalvínska, Mlynská, Okružná,
Špeciálna ZŠ Tehelná, Železničná, Kováčska,
Letná, Nová 20, 22, ...38,
Hlavná 53

4

3

Kultúrny dom
Budulov
časť Budulov

4

Podnikateľský
inkubátorový
dom, Školská
l0

Cesta Sv.Ladislava, Fábryho,
Horská, , Komenského, Lesná,
Obchodná, Povstanie Českého
ľudu, Rožňavská 3-74, SNP,
Viničná,

5

Podnikateľský
inkubátorový
dom, Školská
l0

Bartalosova, Čs. armády, Krátka,
Oslobodenia, Školská, Jókaiho,
Podhorská, Žižkova, Námestie
Budovateľov, Jána Hunyadiho,

6

II. Základná
škola
Severná 21

7
8

II. Základná
škola
Severná 21

2

3

poslancov obyvateľov

voličov

1184

846

3

1722

1099

1

479

408

1259

1131

2035

1482

Nám.Ľ.Štúra 1-8, Námestie
Mieru,

1276

1093

Svätého Rócha, Nám. Ľ.Štúra 916, Severná 1-8, Janka Kráľa

1202

873

1278

1035

Severná 9-25, Debraďská

3

4

5

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2022 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 03. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
I.

berie na vedomie
 návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
na celé volebné obdobie 2022 - 2026 v počte 13 v súlade s § 11 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
schvaľuje
 návrh na určenie 4 volebných obvodov a počtu poslancov v nich v súlade s § 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 pre voľby do orgánov
samosprávy obcí konané v roku 2022

II.

určuje
 počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na celé volebné
obdobie 2022 - 2026 na 13
 4 volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
konané v roku 2022 takto:
Volebný obvod č. 1 .................... 3 poslanci
Volebný obvod č. 2 .................... 4 poslanci
Volebný obvod č. 3 .................... 5 poslanci
Volebný obvod č. 4 .................... 1 poslanec
určuje
 rozsah výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie na plný úväzok.

Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších predpisov.
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