
Mestská časť Košice – Sídlisko  Ťahanovce 
 

 
 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 

konaných v roku 2022 
 
 
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím číslo 209 zo dňa 

10.06.2022  vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a  volieb do orgánov 

samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. 

Podľa  § 8 ods. 1 a  § 195a ods. 4 písm. a) zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s lehotou 

stanovenou Rozhodnutím predsedu NR SR  číslo 209 starosta mestskej Košice-Sídlisko 

Ťahanovce utvoril pre voľby do orgánov samosprávy obcí a  volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 17 volebných 

okrskov. 

 Volebnou miestnosťou pre všetky volebné okrsky bude  budova   Základnej školy  

na Belehradskej ulici číslo 21 v mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

Košice 01.08.2022 

   

 

 

     Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
              starosta 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utvorenie  volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu  
 

 Miestne zastupiteľsdtvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce uznesením číslo 
561/2022 zo dňa 8. júna 2022  určilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných                                      
v roku 2022  jeden volebný obvod. 

 

Podľa  § 8 ods. 1 a  § 195a ods. 4 písm. a) zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, starosta mestskej Košice-

Sídlisko Ťahanovce utvoril pre voľby do orgánov samosprávy obcí a  volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce    17 volebných okrskov. 

Volebnou miestnosťou pre všetky  volebné  okrsky bude  budova Základnej školy na 
Belehradskej ulici číslo 21 v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 
 
Územné obvody  jednotlivých volebných okrskov : 
 

 
Volebný okrsok číslo   1 
Americká trieda  1,  3  
Budapeštianska ulica 2 – 32 párne čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   2 
Sofijská ulica   1 – 23 všetky čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   3 
Juhoslovanská ulica    1 – 7  nepárne 
Sofijská ulica   24 – 29  všetky čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   4 
Budapeštianska ulica 34 –48  párne čísla 
Budapeštianska ulica 5, 7  
Európska trieda  1 – 11 nepárne čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   5 
Berlínska ulica  1  -  21  všetky čísla 

 
 
Volebný okrsok číslo   6 
Súpisné číslo    0 
Berlínska ulica  22 – 31  všetky čísla  
Maďarská ulica  3,  5 
 
 
Volebný okrsok číslo   7 
Bukureštská  ulica     1 –  23 všetky čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   8 
Bukureštská  ulica  24 – 32  všetky čísla 
Havanská ulica     1 – 13   všetky čísla 
 



Volebný okrsok číslo   9 
Hanojská ulica     1, 2, 3, 4, 5 
Havanská ulica   14 – 25 všetky  čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   10 
Varšavská       1 –  24 všetky čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   11 
Súpisné čísla:     2669,  2671,  2672,  2715,  2730,  2815,  3712,  3772,  3798  a  3801 
Belehradská ulica    1 – 19 všetky čísla 
Ulica Zelený dvor     1 
Varšavská ulica  25 – 29 všetky čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   12 
Čínska ulica     1 – 23  všetky čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   13 
Čínska  ulica   24 – 31 všetky  čísla 
Pekinská ulica     1 –  19  všetky čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   14 
Bruselská   ulica  1  -  16  všetky  čísla 
Na Demetri    1, 2, 3, 4, 5, 6 
Pri hati   5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
 
Volebný okrsok číslo   15 
Aténska ulica   1 – 25 všetky čísla 
  
 
Volebný okrsok číslo   16 
Helsinská ulica   1 – 24 všetky čísla 
Viedenská ulica  31, 32 – 38 párne čísla 
 
 
Volebný okrsok číslo   17 
Viedenská ulica   1 – 30  všetky čísla 
 
 
 
 

 

  

 


