
Mesto Komárno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

OZNÁMENIE 
o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

29. októbra 2022 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
uznesením č. 1811 zo dňa 16.6.2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne bude mať 
25 poslancov, ktorí sa budú voliť v 3 volebných obvodoch. 
 
Vo volebnom obvode číslo1, ktorý zahŕňa: 
 
volebný okrsok č. 1, volebný okrsok č. 2, 
 
sa volí 1 poslanec. 
 
Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa: 
 
volebný okrsok č. 3, volebný okrsok č. 4, volebný okrsok č. 5, volebný okrsok č. 6, 
volebný okrsok č. 7, volebný okrsok č. 8, volebný okrsok č. 9, volebný okrsok č. 10, 
volebný okrsok č. 11, volebný okrsok č. 12, volebný okrsok č. 13, volebný okrsok č. 14, 
volebný okrsok č. 15, volebný okrsok č. 16, volebný okrsok č. 17, volebný okrsok č. 18, 
 
sa volí 12 poslancov. 
 
Vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa: 
 
volebný okrsok č. 19, volebný okrsok č. 20, volebný okrsok č. 21, volebný okrsok č. 22, 
volebný okrsok č. 23, volebný okrsok č. 24, volebný okrsok č. 25, volebný okrsok č. 26, 
volebný okrsok č. 27, volebný okrsok č. 28, volebný okrsok č. 29, volebný okrsok č. 30, 
volebný okrsok č. 31, volebný okrsok č. 32, volebný okrsok č. 33, 
 
sa volí 12 poslancov. 
 
 
V Komárne, dňa 20.6.2022 
 
 
 
 ------------------------------------  
 Mgr. Béla Keszegh 
 primátor mesta 
 
Príloha: 
1. Uznesenie mestského zastupiteľstva Komárno č. 1811 
2. Zoznam adries začlenených v jednotlivých okrskoch 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

V ý p i s 
UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 16. JÚNA 2022 
 

 
 

V Komárne dňa 21. júna 2022 
 

1811/2022 
uznesenie 

k návrhu na ur čenie volebných obvodov a po čtu poslancov v nich pre vo ľby do 
orgánov samosprávy obcí 2022  v meste Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
1. v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na 
celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 v počte 25, 

 
2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Komárno 

v roku 2022 v počte 3 a počet poslancov v nich nasledovne:  
 

Číslo volebného obvodu Počet poslancov 
1 1 
2 12 
3 12 

 

Zoznam adries podľa jednotlivých volebných obvodov a volebných okrskov tvorí 
prílohu uznesenia. 

 
 
 
 
 
 

     Mgr. Béla Keszegh, v.r. 
                                    primátor mesta 
 
 
 
 

       JUDr. Tamás Varga 
        zástupca primátora 
 
 
 
 
 

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová  


