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Návrh na uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom  podľa § 166 ods. 1 a 3 

zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov 

 

1) u r č u j e 

 

volebné obvody, v ktorých budú volení poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Nad jazerom na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v počte 2 (dva) volebné 

obvody takto: 

 

a) volebný obvod č. 1 s volebnými okrskami č.   1 – 11 

b) volebný obvod č. 2 s volebnými okrskami č. 12 – 23 

  

 

2) u r č u j e  

 

počet poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom na volebné 

obdobie rokov 2022-2026  v počte 13, z toho : 

 

a) 6 poslancov vo volebnom obvode č. 1 

b) 7 poslancov vo volebnom obvode č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov upravuje určenie volebných obvodov v nasledovných 

ustanoveniach: 

- podľa § 166 ods. 1 pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci 

utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) 

zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom 

volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj 

jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden 

poslanec; 

- podľa § 166 ods. 3 volebné obvody a počet poslancov v nich určí a zverejní obecné 

(mestské) zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli 

obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené. 

 

V predkladanom materiáli navrhujeme ponechať dva volebné obvody s rozpisom 

volebných okrskov a  ulíc, ktoré do volebného obvodu patria. Zákon  č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov  v § 14 ods. 2 písm. d)  ustanovuje   pri počte od  20 001 

obyvateľov  11 až 13 poslancov. Celkový počet  obyvateľov mestskej časti ku dňu 25.05.2022  

v našej evidencii obyvateľstva bol  23 054. Predložený návrh je na  13 poslancov a počet 

obyvateľov pripadajúci na jedného poslanca z celkového počtu obyvateľov mestskej časti          

je 1 773.  

 

 

Volebný obvod č. 1 s volebnými okrskami č. 1 – 11, zahŕňa  územie : 

Bukovecká 1-3, 5-17 (párne, nepárne), Baltická 1-36 (párne, nepárne), Čiernomorská 1-3 

(párne, nepárne), Kaspická 1-5 (párne, nepárne), Levočská 1, 2, Azovská 2, 4, 6, Donská 1-14 

(párne, nepárne), Kaspická 6, Amurská 1-9 (párne, nepárne), Levočská 4, 5,  Irkutská  5-15 

(párne, nepárne), Irkutská 16, 17, 18, Dneperská 1, 2, 4, 6, Jenisejská 2-16 (párne), Jenisejská         

1-41 (nepárne), Textilná l, 3/A, 10, Čingovská 1-10 (párne, nepárne), Čingovská 11-16        

(párne, nepárne), Nám. Košických mučeníkov 1, Ladožská 1-6 (párne, nepárne), Jenisejská 

18, 20, 22, Jenisejská 43-71 (nepárne), Uralská 4, Uralská 5-16 (párne, nepárne). Vo 

volebnom obvode č. 1 s počtom obyvateľov 10 533 navrhujeme 6 poslancov. 

 

 

Volebný obvod č. 2 s volebnými okrskami  12 – 23, zahŕňa územie : 

Ladožská 7-16 (párne, nepárne), Polárna 1, 2-20 (párne), Poludníková 1-4 (párne, nepárne), 

Ždiarska 1-10 (párne, nepárne), Ždiarska 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

Poludníková 5-6, Rovníková 1-5 (párne, nepárne), Rovníková 6-10 (párne, nepárne), Ždiarska 

24, Gagarinovo námestie 1-13 (párne, nepárne), Ždiarska 21, 23, Sputniková 1-15 (párne, 

nepárne),  Raketová 1-10 (párne, nepárne), Stálicová 1, Družicová 1-4 (párne, nepárne), 

Námestie kozmonautov  1-14 (párne, nepárne), Stálicová 2-5 (párne, nepárne), Stálicová 6-18 

(párne), Galaktická 1-9 (párne, nepárne), Galaktická 10-32 (párne), Važecká 2-12 (párne, 

nepárne), Talinská 2-11 (párne, nepárne), Meteorová 1, 3, 5, Talinská 1, Galaktická 34, 36, 

Čechovova 28-33 (párne, nepárne). Vo volebnom obvode č. 2 s počtom obyvateľov 12 521 

navrhujeme 7 poslancov. 

 

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 

Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov ukladá 



obciam počas volebnej kampane vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov,  pri  

zachovaní  zásad rovnosti  kandidátov. Na vylepovanie volebných plagátov  má mestská časť  

schválené VZN č. 45 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách Mestskej časti Košice – Nad jazerom počas volebnej kampane.  

 

 

Spracoval:  JUDr. Alena Olejárová, vedúca oddelenia kancelárie starostky 

 

V Košiciach dňa 01.06.2022 

 

 


