
Dôvodová správa 
 
 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 635 zo dňa 
23.06.2017 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby 
predsedov samosprávnych krajov  na 04.11. 2017 . 
 
 Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, deň 
konania volieb, lehotu na utvorenie volebných okrskov, volebných komisií a ďalšie 
relevantné skutočnosti sa uvedú v rozhodnutí o vyhlásení volieb uverejnenom 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  
 

Podľa § 134 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov volebné obvody, počet poslancov zastupiteľstva v nich a sídla obvodných 
volebných komisií  určí a zverejní zastupiteľstvo samosprávneho kraja v lehote 
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Podľa § 134 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov Pre voľby predsedu tvorí samosprávny kraj jeden 
jednomandátový volebný obvod.  
                                                                                                                                                                 
 V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z.  o samospráve 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zastupiteľstvo 
samosprávneho kraja určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 
12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volebné obvody podľa 
osobitného zákona. Z dôvodu záujmu o naplnenie princípov zastupiteľskej 
demokracie v čo najširšom rozsahu tak, aby obyvateľov kraja zastupoval 
reprezentatívny počet ich volených zástupcov, je potrebné upraviť počet 
obyvateľov vo volebnom obvode Partizánske presunom obce Horná Ves 
a obce Radobica z okresu Prievidza do volebného obvodu Partizánske, t.j. obcí 
nachádzajúcich sa na hranici s okresom Partizánske ako volebným obvodom 
tak, aby si obyvatelia kraja vo volebnom obvode Partizánske mohli zvoliť 
o jedného poslanca za volebný obvod Partizánske viac ako v prípade, ak by 
k presunu obcí nedošlo. Zároveň je potrebné upraviť počet obyvateľov vo 
volebnom  obvode Ilava presunom obce Dolná Poruba z okresu Trenčín do 
volebného obvodu Ilava, t.j. obce nachádzajúcej sa na hranici s okresom Ilava 
ako volebným obvodom tak, aby si obyvatelia kraja vo volebnom obvode Ilava 
mohli zvoliť o jedného poslanca za volebný obvod Ilava viac ako v prípade, ak 
by k presunu obce nedošlo. 
 

Uskutočnením presunov jednotlivých obcí si vo volebných obvodoch 
Partizánske a Ilava budú môcť občania zvoliť rovnaký počet poslancov 
samosprávneho kraja, ako tomu bolo pri predchádzajúcich voľbách. Občania vo 
volebných obvodoch Trenčín a Prievidza si bez ohľadu na uskutočnenie presunov 
zvolia v každom z nich o jedného poslanca samosprávneho kraja viac oproti 
predchádzajúcim voľbám, celkový počet poslancov samosprávneho kraja tak bude 
47 oproti 45 v tomto volebnom období.     
 
 Pri návrhu sa vychádzalo z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2016. 



 
  Okrem počtu poslancov  samosprávneho kraja pre budúce volebné obdobie 
a volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávneho kraja je potrebné 
súčasne určiť i sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja a sídla obvodných 
volebných komisií. Navrhujeme, aby sídlom volebnej komisie samosprávneho kraja 
bol Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín. Sídla obvodných volebných komisií navrhujeme umiestniť do sídiel 
okresných miest, okrem okresu Ilava, kde navrhujeme umiestniť sídlo obvodnej 
volebnej komisie do Dubnice nad Váhom. 
 
 
 

 


