
 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zverejňuje emailovú adresu na 

doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do Miestnej volebnej  

komisie  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce:   mutah@tahanovce.sk  

  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zverejňuje emailovú adresu na 

doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej 

komisie:  mutah@tahanovce.sk  

 Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 

krajov starosta mestskej časti utvoril 17 volebných okrskov. 

 

Delegovanie do volebných komisií 

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na 

právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

 

Miestna volebná komisia 
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí) 

Do miestnej volebnej komisie  (ďalej len „miestna volebná komisia“)  môže 

delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá 

podáva kandidátnu listinu pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Oznámenie  o   delegovaní  člena  a  náhradníka  do  miestnej  volebnej   komisie  

doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. do 30. augusta 2022. 

 

 

Okrsková volebná komisia 
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí a tiež pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov) 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného 

náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

V meste Košice má právo delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena 

a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu 

listinu len do mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

Taktiež môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného 

náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do 

zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je 

volebný okrsok,  ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.  

Oznámenie o delegovaní   člena  a náhradníka   do  okrskovej  volebnej komisie   

doručí  politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 22. septembra 2022.  
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