
     

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – NAD JAZEROM 

Oddelenie kancelárie starostu 

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
Poludníková 7, 040 12 Košice 

                                                                                 Politickým stranám,  

          koalíciám politických strán  

          a nezávislým kandidátom                                                                

 
                                                       V Košiciach, 28.09.2022 

 

P O Z V Á N K A 
 

Pozývame Vás na žrebovanie plôch vyhradených na umiestňovanie volebných plagátov  

v Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby 

do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 04.10.2022 ( utorok ) o 14:00 hod. 

  
v malej zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Nad jazerom                                           

na Poludníkovej č. 7 v Košiciach (prízemie) 

 
Účasť zástupcu politickej strany, koalície politických strán a nezávislého kandidáta                   

na tomto žrebovaní je potrebná. V prípade neprítomnosti zástupcu Vašej politickej strany, 

koalície politických strán alebo nezávislého kandidáta, bude plocha na umiestnenie volebných 

plagátov vyžrebovaná zamestnancami miestneho úradu za prítomnosti ostatných zúčastnených 

zástupcov. 

Samostatne budú vyžrebované miesta pre kandidátov na predsedu Košického 

samosprávneho kraja, primátora mesta Košice, starostu Mestskej časti Košice – Nad jazerom, 

pre poslancov do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, mestského a miestneho 

zastupiteľstva. 

Miesta na umiestnenie volebných plagátov sú uvedené vo Všeobecne záväznom 

nariadení Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 45 o vyhradení miest na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice – Nad jazerom počas 

volebnej kampane. Informáciu získate aj na internetovej stránke mestskej časti 

www.jazerokosice.sk  (Voľby do orgánov samosprávy obcí). 

 

                                                                         

 

       Ing. Mgr. Lenka K o v a č e v i č o v á, v. r.                                                                                            

              starostka 

 

Vybavuje: JUDr. A. Olejárová 

Telefón: 3027722 
 

http://www.jazerokosice.sk/


    

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – NAD JAZEROM 

Oddelenie kancelárie starostu 

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
Poludníková 7, 040 12 Košice 

Plochý vyhradené na vylepovanie volebných plagátov 

    pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov v roku 2022 

 

Podľa ustanovenia § 16 zákona 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 (ďalej len „zákona“), obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta                

a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby                           

do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov 

samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 

subjektov.  

Podľa ustanovenia § 2 zákona, volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia 

o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") a 

končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom číslo 

45 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktoré nadobudlo účinnosť 09.12.2015, volebné plagáty 

bude možné umiestňovať na tabuliach označených mestskou časťou na tento účel nápisom 

„Miesto na umiestňovanie volebných plagátov“ len na vyhradených miestach : 

- tabuľa na OC BALA Bukovecká ulica 

na zastávkach električiek na území mestskej časti 

- zastávka Levočská 

- zastávka Dneperská 

- zastávka Ladožská 

- zastávka Rovníková 

- zastávka pri OC Važec 

  

V Košiciach dňa 28.09.2022 

  

                                                                               Ing. Mgr. Lenka K o v a č e v i č o v á  v. r. 

                                                                                                 starostka 


