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Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2022 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. u r č u j e 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov na 13 osôb. 

 

B. u r č u j e 

v súlade s § 166 ods. 1  zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie 

2022-2026 počet volebných obvodov, nasledovne:  

 

I. volebný obvod – viacmandátový volebný obvod – volí sa v ňom 4 poslancov 

Ulice patriace do I. volebného obvodu: 

Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Tajovského, Hviezdoslavova, Športová, Kalajová, 

B.Němcovej, Biskupická, Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, Bottova, Záhradnícka, 

Parková, Sládkovičova 

 

II. volebný obvod – viacmandátový volebný obvod – volí sa v ňom 4 poslancov  

Ulice patriace do II. volebného obvodu: 

Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, 

Mládežnícka, Čsl. armády, Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná Fialková, Bartóka, Jókaiho, 

Smetanova,  Námestie Slobody, SNP, Malá, Koháryho nám., Nám. Padlých hrdinov, Rázusova, 

Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického 

 

III. volebný obvod – viacmandátový volebný obvod – volí sa v ňom 5 poslancov 

Ulice patriace do III. volebného obvodu: 

Hollého, Tehelná, Šávoľská, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenecká, I. Madácha, Egreš, 

Moyzesova, Timravy, Bernolákova, Jesenského Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, 

Farská Lúka, Daxnerova, Puškinova, Švermova, Kalinčiakova, J. Kráľa, Odborárska, Tolstého 

 

Dôvodová správa k 

Návrhu na určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov 

pre voľby do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo na volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2022 - 2026 sa budú konať v mesiaci 

október 2022. Presný termín predseda parlamentu zatiaľ nevyhlásil. Keďže Mestské zastupiteľstvo 

vo Fiľakove má naplánované ďalšie rokovanie na september 2022, s prihliadnutím na vyššie uvedený 

termín ako aj na očakávané vyhlásenie termínu volieb do samospráv miest a obcí, je potrebné tieto 

počty schváliť už na júnovom zastupiteľstve. 

 



Právne postavenie poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa 

počtu obyvateľov. V prípade mesta Fiľakovo je možné určiť 11 až 13 poslancov, nakoľko počet 

obyvateľov k 31.12.2021  je 9861 osôb (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky). 

V zmysle § 166 ods. 1 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 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. 

 

S prihliadnutím na doterajšie praktické skúsenosti navrhujeme na celé volebné obdobie 2022-

2026 počet poslancov 13 a utvorenie 3 volebných obvodov, nasledovne: 

I. volebný obvod – 4 poslancov 

II. volebný obvod – 4 poslancov 

III. volebný obvod – 5 poslancov  

Ulice patriace do I. volebného obvodu: 

Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Tajovského, Hviezdoslavova, Športová, Kalajová, 

B.Němcovej, Biskupická, Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, Bottova, Záhradnícka, 

Parková, Sládkovičova 

 

Ulice patriace do II. volebného obvodu: 

Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, 

Mládežnícka, Čsl. armády, Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná Fialková, Bartóka, Jókaiho, 

Smetanova,  Námestie Slobody, SNP, Malá, Koháryho nám., Nám. Padlých hrdinov, Rázusova, 

Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického 

 

Ulice patriace do III. volebného obvodu: 

Hollého, Tehelná, Šávoľská, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenecká, I. Madácha, Egreš, Moyzesova, 

Timravy, Bernolákova, Jesenského Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, Farská Lúka, 

Daxnerova, Puškinova, Švermova, Kalinčiakova, J. Kráľa, Odborárska, Tolstého 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí  na volebné obdobie 2022-2026 sa majú konať v 

posledných 14 dňoch volebného obdobia 2022-2026. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR 

najneskôr 110 dní predo dňom ich konania (§181 ods. 1 a 2 zákona č.  180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

       

      

                                                                PhDr. Andrea Mágyelová   

           prednostka MsÚ vo Fiľakove  
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