
VOĽBY  DO  ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017 

 

  Volebná komisia Košického samosprávneho kraja zaslala informáciu o predložených 

kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Pre volebný obvod 

číslo1, ktorého súčasťou je aj naša mestská časť predložili kandidátne listiny tieto politické 

strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí : 

 

Demokratická strana__________________________________________________________ 

JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska__________________________________________ 

Komunistická strana Slovenska_________________________________________________ 

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 

MOST-HÍD__________________________________________________________________ 

Nezávislosť a Jednota__________________________________________________________ 

Občianska konzervatívna strana________________________________________________ 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 

Kresťanskodemokratické hnutia, NOVA_________________________________________ 

Slovenská národná strana______________________________________________________ 

SME RODINA – Boris Kollár___________________________________________________ 

SMER – sociálna demokracia___________________________________________________ 

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja_____________________________ 

Strana moderného Slovenska (SMS)_____________________________________________ 

ŠANCA_____________________________________________________________________ 

Šport do Košíc a na Východ____________________________________________________ 

VZDOR – strana práce________________________________________________________ 

 

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: 

 

  Zákon číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v   § 138 ustanovuje, že   do okrskovej volebnej komisie môže delegovať 

politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby so zastupiteľstva vo 

volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia 

starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb ( do 5. októbra 2017). 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať 

písomnosti,  

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti,  

c) meno, priezvisko a podpis osoby 

 1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,  

 2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky, ak ide o koalíciu. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

 

 Starosta mestskej časti pre voľby do orgánov samosprávneho kraja v roku 2017 utvoril 

18 volebných okrskov. Sídlo všetkých volebných okrskov bude v budove Základnej školy na 

Belehradskej číslo 21 v Košiciach. 

 


