Dôvodová správa
k určeniu volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja,
počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel
obvodných volebných komisií

Predložený návrh na určenie volebných obvodov vychádza z legislatívnej úpravy
zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku, ktorým je upravená organizácia volieb do orgánov
samosprávnych krajov. Voľby do zastupiteľstiev a voľby predsedov sa konajú v posledných
14 dňoch ich volebného obdobia. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej
republiky, pričom určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Volebným dňom je
sobota.
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. sa utvoria v samosprávnom kraji jednomandátové
a viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu
obyvateľov samosprávneho kraja. Podľa § 5 ods. 3 citovaného zákona pre voľby predsedu
tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod. Volebné obvody,
v ktorých sa budú voliť poslanci zastupiteľstva sa musia vytvárať tak, aby počet poslancov
bol primeraný počtu obyvateľov, a aby poslanec v ktoromkoľvek volebnom obvode
zastupoval približne rovnaký počet obyvateľov. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zastupiteľstvo určí
počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného
poslanca.
Košický samosprávny kraj má k 1. 1. 2013 794 025 obyvateľov. V zmysle vyššie uvedenej
právnej úpravy sa navrhuje Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja určiť počet
poslancov na nasledujúce volebné obdobie v počte 57. Pri určení počtu poslancov
zastupiteľstvo prihliada na to, aby počet poslancov vyhovoval potrebám rozhodovania
o dôležitých otázkach patriacich do kompetencie zastupiteľstva.
Volebné obvody, počet poslancov v nich a sídla obvodných volebných komisií určí
zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní predo dňom konania volieb.
Pri určení počtu volebných obvodov predložený návrh vychádza z doterajších skúseností ich
určenia v počte 11.
Pri určení sídla volebnej komisie samosprávneho kraja sa odporúča, aby jej sídlo bolo
v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice a sídla obvodných volebných komisií určiť v školských zariadeniach, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v mestách, ktoré sú sídlami
okresov z dôvodu dostupnosti okrskových volebných komisií.
Zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja a zapisovateľov obvodných volebných
komisií vymenúva a odvoláva predseda Košického samosprávneho kraja.
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