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KVAPKA
Referendum

Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

REFERENDUM
7. február 2015

Čas konania referenda od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny
Zápis do zoznamu na hlasovanie
v referende
Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej
republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej
republiky a ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil
vek 18 rokov (oprávnený občan). Právna úprava rozlišuje
dva základné prípady zapísania do zoznamu na hlasovanie
v referende:
1.) ak má občan trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky
Občan Slovenskej republiky, ktorý má na území SR trvalý
pobyt a má právo hlasovať v referende, sa zapisuje do zoznamu
na hlasovanie v referende podľa miesta trvalého pobytu.
2.) ak občan nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky
Občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt
na území SR a dostaví sa v deň konania referenda do ktorejkoľvek
miestnosti na hlasovanie, dopíše okrsková komisia do zoznamu.
Zápis do zoznamu okrsková komisia zaznamená v jeho
slovenskom cestovnom doklade.
Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v referende
v jednotlivých okrskoch vyhotoví obec zo stáleho zoznamu
voličov. Každý občan oprávnený na hlasovanie môže byť
zapísaný len v jednom stálom zozname.

Námietkové konanie
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP doručila do 13.
januára 2015 každému občanovi oprávnenému na hlasovanie
v referende Oznámenie o čase a mieste konania referenda.
Ak oprávnenému občanovi z rôznych príčin toto oznámenie
doručené nebolo, môže si v rámci „námietkového konania“
v úradných hodinách na miestnom úrade overiť, či je zapísaný
v zozname na hlasovanie v referende a môže požadovať
o doplnenie údajov alebo o vykonanie opráv (I. poschodie
kancelária číslo 2).

Hlasovací preukaz
Oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť hlasovať v okrsku,
v ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá obec na ich žiadosť
hlasovací preukaz a zo zoznamu v obci ich vyčiarkne. Hlasovací
preukaz oprávňuje občana na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek
inom okrsku. O vydanie hlasovacieho preukazu žiada oprávnený
občan:
1) Osobne (ak občan žiada o vydanie hlasovacieho lístka
osobne, žiadosť nevypisuje).
2) Písomne (Mestská časť – Košice Sídlisko KVP vychádza
v ústrety občanom, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo svojho

trvalého pobytu a zasiela týmto občanom hlasovacie preukazy
na základe ich písomnej žiadosti. Hlasovacie preukazy
sa zasielajú doporučene do vlastných rúk na adresu, ktorú uvedie
oprávnený občan v žiadosti).
3) Prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a vzor
splnomocnenia nájdete na webovej stránke mestskej časti
http://www.mckvp.sk/obcan/Referendum/701/.
O vydanie hlasovacieho preukazu v súlade s platnou
legislatívou môže požiadať oprávnený občan najneskôr dva dni
pred konaním referenda - do 5. februára 2015 (I. poschodie
kancelária číslo 2).

Hlasovanie
Hlasovanie oprávnených občanov, ktorí majú trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky.
Občan po príchode do miestnosti na hlasovanie je povinný
preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.
Ak oprávnený občan nepredloží občiansky preukaz,
hlasovanie sa mu neumožní.
Oprávnený občan, ktorý nehlasuje v okrsku podľa miesta
svojho trvalého pobytu, sa okrskovej komisii preukazuje
občianskym preukazom a hlasovacím preukazom, ktorý mu bol
na jeho žiadosť vydaný.
Po preukázaní totožnosti a po zázname v oboch
rovnopisoch zoznamu oprávnených občanov
na
hlasovanie
dostane
občan
od okrskovej komisie hlasovací lístok
opatrený odtlačkom pečiatky
ústrednej komisie pre referendum
a odtlačkom úradnej pečiatky
obce.
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referendumšpeciál
Úprava hlasovacieho lístka
Každý oprávnený občan sa musí pred hlasovaním odobrať
do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Občanovi, ktorý tak
neurobí, okrsková komisia hlasovanie neumožní.
Oprávnený občan vyznačí svoje rozhodnutie znakom „X“
v rámčeku pre áno alebo v rámčeku pre nie v priestore na úpravu
hlasovacích lístkov.
Iné označenie ako „X“ v rámčeku znamená neplatnú odpoveď
na otázku.
Upozornenie: ak oprávnený občan požiada o vydanie nového
hlasovacieho lístka, okrsková komisia pre referendum nový
hlasovací lístok oprávnenému občanovi v zmysle usmernenia
Ministerstva vnútra SR nevydá.
Nižšie sú uvedené otázky na ktoré sa bude odpovedať.

Starosta
MČ KOŠICE - Sídlisko KVP
Ing. Alfonz Halenár
Určenie okrskov na konanie referenda

V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a v súlade
s Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 320 z 27. novembra 2014
Z. z. o vyhlásení referenda na

sobotu 7. februára 2015 určujem
okrsky na hlasovanie a na sčítanie hlasov takto :

Č. okrs. na
hlasovanie

Územie patriace
do okrsku na hlasovanie

Miestnosť na hlas.
(sídlo okrsku)

Občania rozhodnú o týchto otázkach

1

ZŠ Drábova 3

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?

Stierova (1 - 27 nep.)
Drábova (2 - 20 pár.)
Dénešova (2)

2

Wurmova (1 - 7 všetky)
Wurmova (9 - 19 nep.)
Dénešova (4)

ZŠ Drábova 3

3

Dénešova (1 - 51 nep.)

ZŠ Drábova 3

4

Dénešova (6)
Dénešova (55 - 87 nep.)

MŠ Dénešova 53

5

Jasuschova (2 - 26 pár.)
Bauerova (9 - 21 nep.)
Trieda KVP (1, 1C)

SŠ Čordákova 50

6

Bauerova (3, 5, 7)
Bauerova (2 - 44 pár.)

SŠ Čordákova 50

7

Čordákova (1 - 23 nep.)
Čordákova (6 - 24 pár.)

SŠ Čordákova 50

8

Čordákova (25 – 41 nep.)
Čordákova (26 - 46 pár.)

SŠ Čordákova 50

9

Klimkovičova (2 - 40 pár.)
Klimkovičova (27 - 35 nep.)

MŠ Čordákova 17

10

Zombova (5 - 39 nep.)
Zombova (43, 45)

ZŠ Janigova 2

11

Janigova (1 - 21 nep.)
Hemerkova (29, 31 - 35 všetky)

ZŠ Janigova 2

12

Húskova (1, 3, 47)
Húskova (69 - 87 nep.)

ZŠ Janigova 2

13

Húskova (5 - 37 nep.)
Húskova (49 - 67 nep.)

MŠ Húskova 45

14

Hemerkova (1 - 28 všetky)
Jána Pavla II. (7)
Klimkovičova (1, 11,13, 15, 17)

MŠ Hemerkova 26

15

Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská (14 - 32 pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska (1, 2, 3)

MŠ Cottbuská 34

16

Wuppertálska (5 - 51 nep.)

ZŠ Starozagorská 8

17

Starozagorská (2, 4, 6)
Starozagorská (11 - 43 nep.)

ZŠ Starozagorská 8

18

Starozagorská (5, 7, 9)
Titogradská (1 - 17 nep.)
Titogradská (2 - 18 pár.)
Wuppertálska (53 - 63 nep.)

ZŠ Starozagorská 8

ÁNO

NIE

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?
ÁNO

NIE

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí
na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie,
ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
ÁNO

NIE

Hlasovací lístok oprávnený občan preloží tak, aby nebol viditeľný
spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky na hlasovanie.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
a hlasovanie v iných zariadeniach
Oprávnený občan, ktorý sa nemôže dostaviť do miestnosti
na hlasovanie zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má
právo požiadať okrskovú komisiu v územnom obvode okrsku,
pre ktorý bola okrsková komisia zriadená, o vykonanie hlasovania
do prenosnej schránky na hlasovanie. V takom prípade okrsková
komisia vyšle k oprávnenému občanovi dvoch svojich členov
s prenosnou schránkou a s hlasovacím lístkom; aj v tomto
prípade je potrebné zabezpečiť tajnosť hlasovania.
V zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych
služieb a v obdobných zariadeniach, v celách policajného
zaistenia a v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia
slobody, zabezpečí možnosť hlasovania tá okrsková komisia,
v ktorej územnom obvode sa zariadenie nachádza. Ak občania
umiestnení v týchto zariadeniach majú záujem zúčastniť sa
hlasovania a nemajú v tomto okrsku trvalý pobyt, hlasujú na
základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadali od obce,
v ktorej majú trvalý pobyt.
PhDr. Anna Heribanová

Viac informácii
na www.mckvp.sk link - Občan, referendum

právne oddelenie

Námietková kancelária a vydávanie hlasovacích preukazov
055/789 06 18, 055/789 06 10,
e-mail: aheribanova@mckvp.sk
k1k@mckvp.sk

Poznámka: Voliči s trvalým pobytom na obci sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 5
Košice, 15. december 2014

Ing. Alfonz Halenár, v.r.
starosta
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