
 

 

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA 

Podľa § 169 zákona č. 180/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, do miestnej 

volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana  alebo 

koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do miestneho zastupiteľstva.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo 

elektronicky. 

Adresa na doručenie : Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov,  

                                       Dvorkinova 7, 040 22 Košice,  

                                       e-mail : m-urad@kosice-dh.sk  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje : 

 meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú je 

možno doručovať písomnosti ( odporúčame aj telefonický a e-mailový 

kontakt ), 

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

možno doručovať písomnosti ( odporúčame aj telefonický a e-mailový  

kontakt ), 

 meno, priezvisko a podpis osoby :  

- oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok politickej strany 

- oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky, ak ide o koalíciu 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo 

koalícia starostovi mestskej časti v lehote do 11. 9. 2018 
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ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 

Starosta Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  v súlade s § 169 zákona č. 

180/2014 Z. z. za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenoval Zdenku 

Mrukviovú, zamestnankyňu mestskej časti na oddelení organizačno – právnom a 

správnom.  

 
Kontaktné  údaje: 

Zdenka Mrukviová 
 

Mestská časť Košice – DH 

Dvorkinova 7  

odd. organizačno – právne a správne 

kancelária : pavilón A, prízemie, č. d. 10a 

email : mrukviova@kosice-dh.sk 

tel. 055/300 90 22,  

      0908 687 831 ( súkromné ) 
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PODÁVANIE  KANDIDÁTNYCH  LISTÍN 
 

 

Pre VOĽBY POSLANCOV MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA 

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod 

• politická strana 

• nezávislý kandidát 

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho 

splnomocnenca zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 11. septembra 

2018.  

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého 

kandidáta uvedeného na kandidátnej listine a oznámenie o určení splnomocnenca 

politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka. 

 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne zapisovateľovi miestnej 

volebnej komisie najneskôr 11. septembra 2018.  

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 

nezávislého kandidáta.  

Súčasťou kandidátnej listiny je listina podpísaná voličmi podporujúcich jeho 

kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.  

 

Pre VOĽBY STAROSTU MESTSKEJ  ČASTI 

podáva kandidátnu listinu 

• politická strana 

• nezávislý kandidát 

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho 

splnomocnenca zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie najneskôr 11. septembra 

2018.  

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 

kandidáta uvedeného na kandidátnej listine a oznámenie o určení splnomocnenca 

politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka. 

 



 

 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne zapisovateľovi miestnej 

volebnej komisie najneskôr 11. septembra 2018.  

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 

nezávislého kandidáta.  

Súčasťou kandidátnej listiny je listina podpísaná voličmi podporujúcich jeho 

kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. 

 

     Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov má ku dňu vyhlásenia volieb do 

orgánov samosprávy 26 743  obyvateľov, nezávislý kandidát  musí ku kandidátnej 

listine pripojiť podpisovú listinu, podpísanú minimálne 500 voličmi  podporujúcich 

jeho kandidatúru.  
 

 

 

 

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN 
 

Kandidátnu listinu je potrebné doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie,  

do 11. septembra 2018.   
 

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred 

dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej 

komisie. 

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY: 

 webový portál Ministerstva vnútra SR týkajúci sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 

https://www.minv.sk/?volby-oso2018 

 

 

 
 

 

 


