
   Obec Zbehňov

 OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

29. októbra 2022

        

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove podľa §166 zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p., uznesením č. 5/OZ2/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo pre obec 
Zbehňov : 

počet volebných obvodov : 1
počet poslancov obecného zastupiteľstva Obce Zbehňov :  5

      

V Zbehňove, dňa : 29.06.2022

         

Ing. Ján  F e r k o
    starosta obce



NÁVRH 
na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov  obecného zastupiteľstva

Obce Zbehňov na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026

V zmysle  §  11  ods.  3   zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnému  zriadeniu  v znení  zmien
a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť  pred  voľbami počet volebných obvodov a
počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026

Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona
o obecnom zriadení takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

___________________________________________________________

Obec Zbehňov mala k 13.06.2022
  368 obyvateľov, t. z., že počet poslancov môže byť od 3 do 5 .

Návrh počtu volebných obvodov   1 .  
Návrh počtu poslancov obecného zastupiteľstva v novom volebnom období r. 2022 -  2026     5 .

V Zbehňove, dňa : 13.06.2022
Ing. Ján Ferko



starosta obce


