B3- Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Tlmače
Dňa: 13.08.2018

Názov materiálu: Určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ na volebné obdobie
2018-2022
Materiál obsahuje: Dôvodová správa:

V zmysle rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí:
„Podľa čl. 89 ods.2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 181ods.1a 2
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcí a
určujem
1. deň ich konania na sobotu 10.novembra2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17.augusta 2018,“

Na poslednom zasadnutí MsZ dňa 26.06.2018 bolo prijaté uznesenie o úväzku primátora mesta
na ďalšie volebné obdobie, avšak absentuje rozhodnutie o hore uvedených údajoch, ktoré musia
byť prijaté mestským zastupiteľstvom do 17.08.2018
Do okruhu volebných okrskov pribudli v meste dve nové ulice: Ulica Na Festunku, Záhradná
ulica.

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. /130818
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.08.2018
Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I.

Berie na vedomie

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch
v zmysle § 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 na volebné obdobie 2018
-2022
II.

Určuje

volebné obvody a počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch v zmysle § 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 na volebné obdobie 2018 - 2022 nasledovne:
počet volebných obvodov
1. Volebný obvod: Lipník
2. Volebný obvod: Dolná časť
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počet poslancov MsZ
volebný obvod číslo 1 - počet poslancov MsZ
volebný obvod číslo 2 - počet poslancov MsZ

11
9
2

3 volebné okrsky č. 1., 2., 3.
1 volebný okrsok č.4

pričom
volebný okrsok č.1 tvorí:
Lipová ulica, Kotlárska ulica, Mládežnícka ulica, Ulica Na Festunku, Záhradná ulica
volebný okrsok č. 2 tvorí:
Dlhá ulica, Námestie odborárov, Kozmálovská cesta, Francúzska ulica, Viničná ulica
volebný okrsok č. 3 tvorí:
Námestie 1.mája, Topoľová ulica, Slovanská ulica, Školská ulica, Ružová ulica, ulica
Československej Armády.

volebný okrsok č. 4 tvorí:
Cintorínska ulica, Cintorínska, Krátka ulica, Levická cesta, Mlynská ulica, Mlynská, Nám.
Slov. Národného Povstania, Nová ulica, Potočná ulica, Stará ulica, Stará, Tekovská cesta,
Tekovská ulica, Továrenská cesta, Továrenská ulica, .

V Tlmačoch, dňa 13.08.2018
Miroslav Kupči
primátor mesta

Vypracoval: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová
Predkladá: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová
Tlmače, 07.08.2018

