
 
 
 
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 11. 05.2022 

číslo materiálu: 

 
 
 
 
 
Názov materiálu: Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a 

počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022. 
 
 

 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ  p r e r o k o v a l o 
a) návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci na celé 

volebné obdobie 2022 – 2026; 
 

b) návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí v roku 2022; 

 
 

II. MsZ  s c h v a ľ u j e  predložený návrh a určuje: 
a) v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci na 
celé volebné obdobie 2022 – 2026, a to v počte 21; 
 

b) v súlade s ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 
volebného práva v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí v roku 2022 v meste Senec nasledovné volebné obvody a 
počty poslancov v nich: 

                        volebný obvod č. 1 – počet volených poslancov 9 
Ulice, ktoré patria do volebného obvodu č. 1 

Bratislavská č. 3-25 iba nepárne čísla, , Pivničná, Farské námestie, Moyzesova, 
Robotnícka, Vinohradnícka, Šafárikova, Fraňa Kráľa,  Tehelná, Krátka,  
J.Jesenského, Mierové námestie, Námestie 1. mája, Trnavská, m.č. Svätý 
Martin, Dúhová, Boldocká cesta, Rosná, Slnečná, Mlynská, Jasná,  Kvetná, 
Vrbenského, Hečkova, Fučíkova, Štefánikova, Vodná, Rybárska, Štúrova, 
SNP, Školská, Hollého, Hurbanova, Kollárova, Turecká, Pod vinicami, 
Železničná, Šamorínska, Nitrianska 

                       volebný obvod č. 2 – počet volených poslancov 8 
                       Ulice, ktoré patria do volebného obvodu č. 2 

Pezinská, Záhradnícka, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, 
E.B.Lukáča, Novomeského, Bratislavská č. 2-30 a 27-75 iba párne čísla, 
Kalinčiakova, Liptovská, M.Urbana, Gagarinova, Pri Striebornom jazere,  



 
  ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      

 
Zemplínska, Jánošíkova, Oravská, Kysucká, Považská, Inovecká, Žitavská, 
Svätoplukova, Bernolákova, Košická, Pribinova, Sokolská, Vajanského, 
Mäsiarska, Lichnerova, J.G.Tajovského, Fándlyho, Chalupkova, A.Sládkoviča, 
Hviezdoslavova, Priemyselná, Bélu Bartóka, Letná, Športová, Strieborné 
jazero; 

                       volebný obvod č. 3 – počet volených poslancov 4 
Ulice, ktoré patria do volebného obvodu č. 3 

Svätého Urbana, Škorcová,  Pri Štifte, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, 
A.Hlinku, A.Dubčeka, Mesačná, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, 
Dlhá, Orechová, Jarná, Lúčna, Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri 
Včelárikoch, Škovránčia, Holubia, Lastovičia, Sovia, Vtáčia, Sadová, , Slnečné 
jazerá, Karasová, Ulica pri Čiernej vode; Vrabčia, Horný dvor, Poľná, 
Diaľničná, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, 
Bazová, Marhuľová, Morušová, Javorová, Hany Zelinovej, Dobšinského, 
Karola Šišku, Ulica pri Búroši, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, 
Borievková, Okružná, Horná, Dolná, Turnianska, Sereďská, Muškátová, 
Ružová, Fialková, Tulipánová.. 
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Na prijatie tohto uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  prítomných poslancov 
MsZ. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do orgánov samosprávy obcí 
upravuje zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný kódex“). 
 
Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebnými 
orgánmi na účely zákona sú aj mestá. V tomto roku sa budú voľby do orgánov samosprávy 
obcí a voľby do orgány samosprávnych krajov konať v rovnaký deň a v rovnakom čase, a to 
v sobotu od siedmej do dvadsiatej hodiny.  
 
Voľby vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dňom 
ich konania. Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky a uvádza sa v ňom deň konania volieb; lehota na utvorenie volebných okrskov 
a určenie volebných miestností; lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov; počtu 
poslancov mestského zastupiteľstva v nich; lehota na utvorenie volebných komisií a na ich 
prvé zasadnutie; lehota na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka volebných komisií a na 
ich prvé zasadnutie.  
 
V čase prípravy tohto materiálu predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby do 
orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov ešte nevyhlásil.  
 
Na zasadnutí  mestského zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2022 bola uznesením č. 30/2022 
dočasne zriadená komisia MsZ za účelom utvorenia volebných obvodov na nastávajúce voľby 
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2022 (ďalej len „komisia“). Komisia 
bola poverená mestským zastupiteľstvom pripraviť na zasadnutie  mestského zastupiteľstva 
najvhodnejšiu alternatívu usporiadania volebných obvodov. Členovia komisie na svojich 
zasadnutiach prerokovali problematiku volieb, ako aj súčasný stav volebných obvodov 
a navrhujú vytvoriť 3 volebné obvody a 21 poslancov; 

 
Pre mesto vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) ako aj z volebného kódexu povinnosti napr.: 
1. v súlade s § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení určiť počet poslancov  mestského 

zastupiteľstva na celé volebné obdobie, pričom rozpätie počtu poslancov sa odvíja od 
počtu obyvateľov  t.j. pre mesto Senec je zákonom určené rozpätie počtu poslancov od 
15 až 25;  

2. v súlade s § 166 ods.3 volebného kódexu určiť a zverejniť volebné obvody a počet 
poslancov v nich; 

3. v súlade s § 171 ods. 9 volebného kódexu najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb 
zverejniť počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb; 

 
Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva: 

Mesto Senec patrí do skupiny miest s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000, u ktorých je 
zákonom o obecnom zriadení stanovený počet poslancov od 15 do 25. Počet poslancov na 
celé volebné obdobie určuje mestské zastupiteľstvo.  
 

Určenie volebných obvodov: 

Pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva sa v meste utvoria viacmandátové volebné 
obvody, v ktorých sa volia poslanci mestského zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov 



 
 

mesta, najviac však 12 poslancov mestského 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 mestského 
zastupiteľstva. 
 

Prepočet počtu obyvateľov pripadajúci na jedného poslanca: 
20 425 obyvateľov : 21 volených poslancov = 972 obyvateľov pripadajúci na jedného 
poslanca (pri počte poslancov 21) 
 
Navrhované volebné obvody   
 

V   volebný obvod č. P počet obyvateľov vo 
volebnom obvode 

P    počet volených 
poslancov vo 
volebnom obvode 

Po  počet obyvateľov 
pripadajúci na jedného 
poslanca 

1 8708 9 967 
2 7810 8 976 
3 3907 4 976 

20425 21  
 
 

Celkový počet volených poslancov 21 
 

Volebný  obvod  č. 1 – počet volených poslancov  9     
Počet obyvateľov vo volebnom obvode č. 1           8708 

Počet voličov vo volebnom obvode č. 1                  7134   (8 volebných okrskov) 
Na jedného poslanca pripadá                                   967 obyvateľov  
Ulice, ktoré patria do volebného obvodu č. 1 

Bratislavská č. 3-25 iba nepárne čísla, , Pivničná, Farské námestie, Moyzesova, Robotnícka, 
Vinohradnícka, Šafárikova, Fraňa Kráľa,  Tehelná, Krátka,  J.Jesenského, Mierové námestie, 
Námestie 1. mája, Trnavská, m.č. Svätý Martin, Dúhová, Boldocká cesta, Rosná, Slnečná, 
Mlynská, Jasná,  Kvetná, Vrbenského, Hečkova, Fučíkova, Štefánikova, Vodná, Rybárska, 
Štúrova, SNP, Školská, Hollého, Hurbanova, Kollárova, Turecká, Pod vinicami, Železničná, 
Šamorínska, Nitrianska 

            

Volebný obvod č. 2 – počet volených poslancov  8     
Počet obyvateľov vo volebnom obvode č. 2         7810 

Počet voličov vo volebnom obvode č. 1                6134     (6 volebných okrskov) 
Na jedného poslanca pripadá                                 976 obyvateľov  

Ulice, ktoré patria do volebného obvodu č. 2 

Pezinská, Záhradnícka, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, E.B.Lukáča, 
Novomeského, Bratislavská č. 2-30 a 27-75 iba párne čísla, Kalinčiakova, Liptovská, 
M.Urbana, Gagarinova, Pri Striebornom jazere, Zemplínska, Jánošíkova, Oravská, Kysucká, 
Považská, Inovecká, Žitavská, Svätoplukova, Bernolákova, Košická, Pribinova, Sokolská, 
Vajanského, Mäsiarska, Lichnerova, J.G.Tajovského, Fándlyho, Chalupkova, A.Sládkoviča, 
Hviezdoslavova, Priemyselná, Bélu Bartóka, Letná, Športová, Strieborné jazero; 

 

 



 
 

Volebný obvod č. 3 – počet volených poslancov   4 
Počet obyvateľov vo volebnom obvode č. 2          3907 

Počet voličov vo volebnom obvode č. 2                 2724       (3 volebné okrsky)     
Na jedného poslanca pripadá                                 976 obyvateľov  
Ulice, ktoré patria do volebného obvodu č. 3 

Svätého Urbana, Škorcová,  Pri Štifte, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, A.Hlinku, 
A.Dubčeka, Mesačná, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, Dlhá, Orechová, Jarná, 
Lúčna, Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri Včelárikoch, Škovránčia, Holubia, Lastovičia, 
Sovia, Vtáčia, Sadová, , Slnečné jazerá, Karasová, Ulica pri Čiernej vode; Vrabčia, Horný 
dvor, Poľná, Diaľničná, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, 
Bazová, Marhuľová, Morušová, Javorová, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola Šišku, Ulica 
pri Búroši, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Okružná, Horná, Dolná, 
Turnianska, Sereďská, Muškátová, Ružová, Fialková, Tulipánová.. 
 
 

Pre voľby primátora mesta tvorí každé mesto jeden jednomandátový volebný obvod.  
 




