
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018 čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Právo voliť 
 Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej 
republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
 Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený 
 Za poslanca mestského (miestneho) zastupiteľstva v hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže byť 
zvolený obyvateľ mesta (mestskej časti), ktorý má trvalý pobyt v meste 
(mestskej časti), v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši  
18 rokov veku.
 Za primátora mesta (starostu mestskej časti) môže byť zvolený 
obyvateľ mesta (mestskej časti), ktorý má trvalý pobyt v meste 
(mestskej časti) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov 
veku.

Prekážkou práva byť volený je
•	 výkon	trestu	odňatia	slobody,
•	 právoplatné	 odsúdenie	 za	 úmyselný	 trestný	 čin,	 ak	 odsúdenie	 
 nebolo zahladené,
•	 pozbavenie	spôsobilosti	na	právne	úkony.

SPôSob hlaSovania
 Volič môže voliť len v mestskej časti svojho trvalého pobytu  
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
 Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho 
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
	 Potom	okrsková	volebná	komisia	zakrúžkuje	poradové	číslo	voliča	
v	zozname	voličov	a	vydá	voličovi	prázdnu	obálku	opatrenú	odtlačkom	
úradnej	pečiatky	mestskej	časti	a	štyri	hlasovacie	lístky,	a	to	hlasovací	
lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, hlasovací lístok pre 
voľby do mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu 
mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. Hlasovací 
lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre 
voľby	primátora	mesta	sú	označené	na	ľavom	okraji	farebným	pruhom.
 Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname 
voličov vlastnoručným podpisom.
 Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného 
priestoru	 určeného	 na	 úpravu	 hlasovacích	 lístkov.	 Voličovi,	 ktorý	
nevstúpi	 do	 osobitného	 priestoru	 určeného	 na	 úpravu	 hlasovacích	
lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
 na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva  
a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva 
môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
 na hlasovacom lístku pre voľby starostu mestskej časti  

a na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
	 V	 osobitnom	 priestore	 určenom	 na	 úpravu	 hlasovacích	 lístkov	
vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho 
zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej 
časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva  
a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.
 Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá  
za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené 
hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
 Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred 
hlasovaním	 túto	 skutočnosť	 okrskovej	 volebnej	 komisii,	 má	 právo	
vziať	so	sebou	do	priestoru	určeného	na	úpravu	hlasovacích	lístkov	inú	
spôsobilú	osobu,	aby	podľa	jeho	pokynov	a	zákona	upravila	hlasovací	
lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného 
priestoru	 na	 úpravu	 hlasovacích	 lístkov	 člen	 okrskovej	 volebnej	
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného 
činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej 
komisie	nesmú	voličom	upravovať	hlasovacie	lístky.
 Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku 
do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky 
v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej 
komisie.
 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti  
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať 
mestskú	 časť	 a	 v	 deň	 konania	 volieb	 okrskovú	
volebnú	 komisiu	 o	 vykonanie	 hlasovania	
do prenosnej volebnej schránky, a to len 
v	 územnom	 obvode	 volebného	 okrsku,	
pre ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.
 volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne 
upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie 
nepoužitých alebo 
nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak 
sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.
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Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
V	súlade	s	§	8		zákona	č.	180/2014	Z.	z.	o	podmienkach	výkonu	volebného	práva	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	a	v	súlade	s	Rozhodnutím	predsedu	

NR	SR	č.203/2018		Z.	z.		o	vyhlásení	volieb	do	orgánov	samosprávy	obcí		na	deň

10. november 2018 - sobota (v čase od 07:00 do 22:00 hod.)
určujem volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov - a to nasledovne:

Ing. Alfonz Halenár
 starosta

Košice,	11.	septembra	2018	

Poznámka: Voliči s trvalým pobytom Košice-Sídlisko KVP sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 5.

Č. voleb. okrsku Územie patriace do volebného okrsku volebná miestnosť (sídlo okrsku)
volebný obvod č. 1

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

ZŠ	Drábova	3

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

volebný obvod č. 2

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

volebný obvod č. 3

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 - 17)

MŠ Hemerkova 26

volebný obvod č. 4

15

Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská	(14	-	32	pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska	(1,	2,	3,	4A)

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

vo l ebný špec i á l2
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Zbierky v roku 2018
Oznamujeme Vám termíny zbierok v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

v roku 2018:
Zbierky šatstva, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, posteľnej bielizne, 

uterákov, diek, hračiek a elektroniky sa uskutočnia druhý pracovný piatok
v mesiacoch september a december v termínoch:

14.09.2018, 14.12.2018   
od 16.00 do 19.00 hod. v priestoroch Denného centra mestskej časti, 

Cottbuská 36, Košice.
Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb sa uskutoční v mesiaci 

december počas pracovných dní v týždni zbierky šatstva. 
Termín:

10.-14.12.2018
od 16.00 do 18.00 hod. v priestoroch Farského pastoračného centra, 

Trieda KVP 6, Košice.
Alica Schützová

Referát sociálny
Okrem uvedeného zoznamu,  každý mesiac budú umiestnené  2 ks VKK, podľa požiadavky MČ.

HARMONOGRAM UMIESTNENIA 
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV                       

Mesiac / Dátum Okrsok Ulice

JÚL

13.07.-20.07.2018

I. Wurmova 19

II. Čordákova 29, Čordákova 26

III. Hemerkova 35, Hemerkova 15

IV. Wuppertálska 21, Starozagorská 13

AUGUST

10.08.-17.08.2018

I. Dénešova 57, Dénešova 4

II. Jasuschova 2

III. Húskova 61

IV. Titogradská 17, Starozagorská 2, Wuppertálska 57

SEPTEMBER

07.09.-14.09.2018

I. Stierova 21

II. Klimkovičova 24, Čordákova 5

III. Janigova 15, Hemerkova 13, Húskova 35

IV. Starozagorská 21

OKTÓBER

05.10.-12.10.2018

I. Drábova 18, Dénešova 4

II. Bauerova 18

III. Húskova 3, Zombova 35

IV. Cottbuská 20, Titogradská 12

NOVEMBER

02.11.-09.11.2018

I. Wurmova 1, Dénešova 37

II. Čordákova 5

III. Hemerkova 18, Húskova 61

IV. Wuppertálska 41, Starozagorská 33

DECEMBER

30.11.-07.12.2018

I. Dénešova 69

II. Bauerova 3,  Jasuschova 2

III. Hemerkova 23, Zombova 29

IV. Cottbuská 1, Titogradská 1

Majster na hodinu. Drobné opravy a montáže rôzneho 
druhu vo firme a byte zákazníka. Tel. 0949 191 266

Otvorený nový second hand KikiRiki

KVP, OC Grunt, 1. pos.
(oproti rešt. Mozaika)

Od 10:00 do 18:00 h. (prac. dni)

- dámske, pánske a detské odevy,
- tovar z Nemecka

- dopĺňame každý deň

Srdečne Vás pozývame !

 Oznamujeme Vám termíny zbierok v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
v decembri 2018.

Zbierka šatstva, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, posteľnej bielizne, uterákov, 
prikrývok, hračiek a elektroniky sa uskutoční dňa 

14.12.2018 v čase od 16.00 do 19.00 hod. 
v priestoroch Denného centra mestskej časti, Cottbuská 36, Košice.

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb sa uskutoční v dňoch 

10.-14.12.2018 v čase od 16.00 do 18.00 hod. 
v priestoroch Farského pastoračného centra, Trieda KVP 6, Košice. 

POSLEDNÉ TERMÍNY ZBIEROK 
V ROKU 2018

TOP TAXI VÁS ODVEZIE
0903 63 63 43

 sídlisko KVP:

Centrum 3,50 € Barca 4,90 €

Terasa 2,90 € Opátske 5,50 €

KVP 2,90 € Jazero 5,90 €

Juh 3,90 € Furča 5,90 €

Sever 4,50 € Ťahanovce 6,90 €

Podhradová 4,50 € Myslava 2,90 €

Železníky 3,90 €
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Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej 
republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť 
ho  do evidencie v lehote do 30 dní po  tejto lehote  v mieste, kde 
sa pes v danom roku prevažne nachádza (v prípade všetkých psov 
okrem šteniat do pol roka).
Ak vlastníte šteniatko ste povinný prihlásiť ho do evidencie psov 
30 dní po dovŕšení  jeho 6. mesiaca života. 

Daňové priznanie k dani za psa ste povinný podať správcovi dane 
do jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes 
dovŕšil vek 6 mesiacov.

- Vybavíte ju v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej 
časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice, tel. 055/7890610, 
e-mail: k1k@mckvp.sk. 

- Potrebujete k tomu  preukaz od veterinára (očkovací preukaz psa)  
a občiansky preukaz.

- Do evidencie uvediete: 
•	 meno,	 priezvisko,	 adresu	 trvalého	 bydliska	 držiteľa,	 	 e-mailovú	 
 adresu,
•	 rasu	psa,	meno	psa,	
•	 miesto	chovu,
•	 údaj	o	čipovaní,		údaje	o	očkovaní		-	besnota,	psinka,		
•	 deň	narodenia	psa,	pohlavie	psa,		
•	 dátum	držby	psa	v	mieste	chovu,
•	 tetovacie	číslo,	
•	 skutočnosť,	 že	 pes	 pohrýzol	 človeka	 bez	 toho,	 aby	 bol	 sám	 
 napadnutý alebo vyprovokovaný, ak k takémuto incidentu došlo.

- Po vyplnení tlačiva dostanete evidenčnú známku pre psa  
za	poplatok	1,-	€.		Touto	známkou		preukazujete	totožnosť	psa.	

- Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo 
stratu	 známky	 	 psa	 ste	 povinný	 oznámiť	 mestskej	 časti	 do	 14	 dní.			 
Za stratu známky zaplatíte poplatok 2,- €. Majiteľ následne po zaplatení 
poplatku obdrží novú známku.

- Do evidencie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP nahlasujete  
aj zmenu miesta chovu psa, stratu a úhyn psa.

 Pre ochranu vášho  psa pred stresom z používania  pyrotechnických 
výrobkov prijalo Mesto Košice v roku 2016 zmenu VZN o čistote  
a verejnom poriadku č.78. 
 V § 7 uvedeného VZN Obmedzenie používania pyrotechnických 
výrobkov sú upravené podmienky používania pyrotechnických 
výrobkov nasledovne:

 (1) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 a P1i)  
sa na území mesta zakazuje.

	 (2)	Zákaz	podľa	odseku	1	sa	nevzťahuje:					

a) na používanie pyrotechnických výrobkov počas doby od 15:00  
 hod. dňa 31. decembra kalendárneho roka do 02:00 hod. dňa  
 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka,

b) na mesto počas podujatí a akcií, ktoré sú organizované mestom,  
 alebo na ktorých sa mesto spolupodieľa,

c) na mestské časti počas podujatí a akcií, ktoré sú organizované  
	 mestskou	časťou,	alebo	na	ktorých	sa	mestská	časť	spolupodieľa.“

i) kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke 
nebezpečenstvo	 a	má	 nízku	 hladinu	 hluku	 a	 ktorú	možno	 používať	
vonku v obmedzených priestoroch,

kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké 
nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých 
otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre 
ľudské zdravie,

kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika 
a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo.

- Sadzba dane za psa :
a)	 v	bytovom	dome	je	40,-	eur
b) v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte je 10,- eur

- Mesto Košice poskytuje zníženie dane o 50 % za psa:
•	 chovaného	 ťažko	 zdravotne	 postihnutým	 občanom,	 ktorý	 
	 je	 držiteľom	preukazu	občana	 s	 ťažkým	 zdravotným	postihnutím	 
	 alebo	držiteľom	preukazu	občana	s	ťažkým	zdravotným	postihnutím	 
 so sprievodcom
•	 chovaného	občanom	starším	ako	70	rokov
•	 sterilizovaného
•	 opusteného	alebo	prevzatého	z	útulku
•	 so	skúškami	z	výkonu	minimálne	1.	stupňa	podľa	národných	alebo	 
 medzinárodných skúškových poriadkov

Evidencia psov je zverejnená na stránke Magistrátu Mesta Košice: 
http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Psi.aspx 

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP 
vedie evidenciu a vydávanie 

známok pre psov

Správcom dane za psa 
je mesto Košice
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Mestská	 časť	Košice	–	Sídlisko	KVP	 	uverejňuje	podľa	§	173	ods.	2	
zákona	 č.	 180/2014	 Z.z.	 o	 podmienkach	 výkonu	 volebného	 práva	 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho 
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

1.  Martin boritáš, 66 r., sociálny pracovník, Kresťanskodemokratické  
 hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),  
 Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – občianska  
 demokracia, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  
 Pártja
2. Mária huštatyová, 65 r., dôchodkyňa, Smer - sociálna demokracia 
3. Peter Kakuloš,	Ing.,	35	r.,	manager,	Most	-	Híd
4. Peter Korim,	 doc.	 MVDr.,	 CSc.,	 54	 r.,	 vysokoškolský	 učiteľ,	 
 nezávislý kandidát
5. roman Matoušek,	Ing.,	41	r.,	manažér,	Kresťanskodemokratické	 
 hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),  
 Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – občianska  
 demokracia, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  
 Pártja
6. Miroslav Pilčík, Mgr., 61 r., pedagóg, Progresívne Slovensko
7. vojtech Tóth,	 MBA,	 38	 r.,	 riaditeľ	 neziskovej	 organizácie,	 
 Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé  
 osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris  
 Kollár, Spolu – občianska demokracia, Strana maďarskej  
 komunity – Magyar Közösség Pártja

1. iveta adamčíková,	51	r.,	odborná	referentka,	nezávislý	kandidát
2. vlastimil bodák,	 RNDr.,	 56	 r.,	 manažér,	 Šport	 do	 Košíc	 
 a na východ 
3. Patrik Dinis,	 Ing.,	 33	 r.,	 administratívny	 pracovník	 vo	 verejnej	 
 správe, nezávislý kandidát
4. Dana Grusová, 57 r., učiteľka MŠ, Komunistická strana Slovenska
5. Marián horenský,	Mgr.,	PhD.,	34	r.,	politológ,	nezávislý	kandidát
6. anna Jenčová, PhDr., PhD., 59 r., psychologička,  
 Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé  
 osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár,  
 Spolu – občianska demokracia, Strana maďarskej komunity –  
 Magyar Közösség Pártja
7. vladimír Kokarda,	RNDr.,	 PhD.,	 60	 r.,	manažér,	Demokratická	 
 strana 
8. Marián Koszoru,	 34	 r.,	 IT	 špecialista,	 Kresťanskodemokratické	 
 hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),  
 Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – občianska  
 demokracia, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  
 Pártja
9. František Palkó, Ing., 56 r., inžinier - technológ,  
 Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Obyčajní ľudia  
 a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme  
 rodina– Boris Kollár, Spolu – občianska demokracia, Strana  
 maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
10. Július Pallér, Bc., 56 r., železničiar, Most - Híd
11. Františka Sláviková,	 53	 r.,	 SZČO,	Kotleba	–	 ľudová	 strana	naše	 
 Slovensko
12. Maroš Šiška,	 Ing.,	 35	 r.,	 obchodný	 zástupca,	 Slovenská	národná	 
 strana
13. Slavomír Tomčko,	Ing.,	38	r.,	vedúci	odboru	dopravy	OÚ,	Smer	 
 – sociálna demokracia

1. alžbeta bukatová,	 51	 r.,	 operátorka	 CALL	 CENTRA,	 Smer	 –	 
 sociálna demokracia
2. Mária ivanecká,	Mgr.,	54	r.,	učiteľka,	Most	-	Híd	
3. Dávid Karľa, 22 r., študent univerzity, Kresťanskodemokratické  
 hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),  
 Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – občianska  
 demokracia, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  
 Pártja
4. Marián Mikulišin,	 PaedDr.,	 50	 r.,	 podnikateľ,	 
 Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé  
 osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris  
 Kollár, Spolu – občianska demokracia, Strana maďarskej  
 komunity – Magyar Közösség Pártja
5. Marián Podolinský, Bc., 28 r., živnostník, Progresívne Slovensko
6. ondrej Štefik,	 Ing.,	37	r.,	 softvérový	 inžinier,	Strana	moderného	 
 Slovenska (sms)
7. ladislav Takáč,	 Ing.,	PhD.,	36	 r.,	 vysokoškolský	učiteľ,	nezávislý	 
 kandidát
8. iveta Zelinková,	54	r.,	učiteľka	MŠ,	Smer	–	sociálna	demokracia	

1. Zdeno bartók,	Bc.,	46	r.,	učiteľ,	Kresťanskodemokratické	hnutie,	 
 Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda  
 a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – občianska  
 demokracia, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  
 Pártja
2. František Fabián, Ing., 51 r., elektroinžinier, Šanca
3. Ľubica Fedorová,	Mgr.,	42	r.,	učiteľka,	Most	–	Híd
4. Mária Gamcová,	 Ing.,	PhD.,	53	 r.,	 vysokoškolská	pedagogička,	 
 Šanca
5. Miloslav Grega,	 JUDr.,	 70	 r.,	 dôchodca,	 Komunistická	 strana	 
 Slovenska
6. anna Jurčišinová, JUDr., 57 r., verejná správa - zdravotníctvo,  
 Smer – sociálna demokracia
7. Zuzana Klimová,	Ing.,	34	r.,	operátorka,	Most	-	Híd
8. Marta libáková, Mgr., 58 r., štátna zamestnankyňa, nezávislý  
 kandidát
9. Peter Mati, Ing., 57 r., krízový manažér, Slovenská národná  
 strana
10. Milan Pach, Ing., 58 r., obchodný zástupca,  
 Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé  
 osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris  
 Kollár, Spolu – občianska demokracia, Strana maďarskej  
 komunity – Magyar Közösség Pártja
11. Marta Sidorjaková, Ing., 59 r., hlavná odborníčka zdravotného  
 poistenia, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Obyčajní  
 ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme  
 rodina – Boris Kollár, Spolu – občianska demokracia, Strana  
 maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Miestneho zastupiteľstva Košice - Sídlisko KVP

Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 3
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 4
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 2
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
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	 Mesto	Košice	 uverejňuje	 podľa	 §	 178	 ods.	 2	 zákona	 č.	 180/2014	Z.	 z.	
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných 
pre voľby primátora mesta Košice: 
1. alena bašistová,	doc.	PhDr.,	PhD.,	42	 r.,	 vysokoškolský	učiteľ,	nezávislá	 
 kandidátka 
2. Ján Dečo, Ing., 56 r., odborný konzultant, nezávislý kandidát 
3. Jaroslav Džunko,	RNDr.	Ing.,	67	r.,	vynálezca,	nezávislý	kandidát	
4. richard havrilla, Ing., 52 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát 

5. Štefan horváth,	MUDr.,	63	r.,	lekár	-	manažér,	Národná	koalícia	
6. Džemal Kodrazi, 55 r., SZČO, nezávislý kandidát 
7. Milan lesňák,	Ing.,	38	r.,	starosta	MČ,	nezávislý	kandidát	
8. viliam novotný,	MUDr.,	MPH,	45	r.,	lekár,	Šanca	
9. Martin Petruško,	 JUDr.,	 45	 r.,	 námestník	 primátora,	 Smer	 -	 sociálna	 
 demokracia, Slovenská národná strana 
10. Jaroslav Polaček,	 Ing.,	 41	 r.,	 poslanec	 mesta	 Košice,	 poradca	 
 v životnom prostredí, Sloboda a    solidarita, Kresťanskodemokratické  
 hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Nova,  
 Občianska konzervatívna strana 
11. Ján Struk,	60	r.,	riaditeľ	spoločnosti,	Strana	moderného	Slovenska	(SMS)	
12. Miroslav Špak,	43	r.,	stavebný	technik,	nezávislý	kandidát	
13. vladimír vágási, Mgr., 56 r., manažér, Most - Híd  

pre voľby primátora mesta Košice

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH 
KANDIDÁTOV

	 Mestská	časť	Košice	–	Sídlisko	KVP		uverejňuje	podľa	§	178	ods.	2	zákona	 
č.	 180/2014	 Z.z.	 o	 podmienkach	 výkonu	 volebného	 práva	 a	 o	 zmene	
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti:
1. Mária Gamcová,	Ing.,	PhD.,	53	r.,	vysokoškolská	pedagogička,	Šanca
2. Marián horenský,	Mgr.,	PhD.,	34	r.,	politológ,	nezávislý	kandidát
3. iveta Kijevská, Ing., 55 r., ekonómka,  Šport do Košíc a na východ
4. ladislav lörinc, Mgr., 29 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie,  
 Nova, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Progresívne  
 Slovensko, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –  
 občianska demokracia, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  
 Pártja
5. ondrej Štefik,	Ing.,	37	r.,	softvérový	inžinier,	Strana	moderného	Slovenska	 
 (sms)

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa 
ust.	§	166	zákona	č.	180/2014	Z.z.	o	podmienkach	výkonu	volebného	
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov	a	ust.	§	14	ods.	2	písm.	d)	zákona	SNR	č.	401/1990	 	Zb.	
o	 meste	 Košice	 v	 znení	 neskorších	 predpisov,	 uznesením	 č.	 427	 
zo	dňa	26.	júna	2018	určilo,	že	Miestne	zastupiteľstvo	mestskej	časti	
Košice-Sídlisko KVP bude mať 13 poslancov,	 ktorí	 sa	 budú	 voliť	 
v 4 volebných obvodoch.
vo volebnom obvode číslo i,	ktorý	zahŕňa	územie	ulíc	:				
Stierova,  Drábova,  Wurmova,  Dénešova
sa volia 3 poslanci.
vo volebnom obvode číslo ii,		ktorý	zahŕňa	územie	ulíc	:					
Jasuschova,  Bauerova,  Trieda KVP 1, Čordákova,  Klimkovičova
sa volia 4 poslanci.
vo volebnom obvode číslo iii,	ktorý	zahŕňa	územie	ulíc	:					
Zombova, Janigova, Hemerkova, Húskova, Jána Pavla II. 7,   Klimkovičova 
1, 11, 13, 15, 17
sa volia 3 poslanci.
vo volebnom obvode číslo iv, ktorý	zahŕňa	územie	ulíc	:			
Cottbuská, Trieda KVP  6,  Wuppertálska, Starozagorská,  Titogradská
sa volia 3 poslanci.  

pre voľby starostu mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU 
POSLANCOV A O UTVORENÍ 

VOLEBNÝCH OBVODOV

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH 
KANDIDÁTOV

	 Mesto	Košice	 uverejňuje	 podľa	 §	 173	 ods.	 2	 zákona	 č.	 180/2014	Z.	 z.	
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných 
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

 volebný obvod č. 13 (Mestská časť Košice-Sídlisko KvP) 
	Vo	volebnom	obvode	č.	13	sa	volia	4 poslanci. 

1. iveta adamčíková,	51	r.,	odborná	referentka,	nezávislá	kandidátka	
2. Ľubica Fedorová,	Mgr.,	42	r.,	učiteľ,	Most	-	Híd	
3. Tomáš Gáll,	Mgr.,	35	r.,	riaditeľ	RZ	Zlatá	Idka,	nezávislý	kandidát	
4. Mária Gamcová,	Ing.,	PhD.,	53	r.,	vysokoškolská	pedagogička,	Šanca	
5. Marián horenský,	Mgr.,	PhD.,	34	r.,	politológ,	nezávislý	kandidát	
6. Mária ivanecká,	Mgr.,	54	r.,	učiteľ,	Most	-	Híd	
7. anna Jurčišinová, JUDr., PhD., 57 r., verejná správa - zdravotníctvo,  
 Smer - sociálna demokracia 
8. Peter Kakuloš,	Ing.,	35	r.,	manažér,	Most	-	Híd	
9. iveta Kijevská, Ing., 55 r., ekonómka, Šport do Košíc a na východ 
10. vladimír Kokarda,	 RNDr.,	 PhD.,	 60	 r.,	 manažér,	 Obyčajní	 ľudia	 
	 a	nezávislé	osobnosti	(OĽANO),	Sme	rodina	-	Boris	Kollár,	Zmena	zdola,	 
	 demokratická	únia	Slovenska,	Demokratická	strana	
11. Marián Koszoru,	 34	 r.,	 IT	 	 špecialista,	 Sloboda	 a	 solidarita,	 
 Kresťanskodemokratické hnutie,  Strana maďarskej komunity - Magyar  
 Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 
12. Marta libáková, Mgr., 58 r., štátny zamestnanec, nezávislá kandidátka 
13. ladislav lörinc, Mgr., 29 r., manažér, Sloboda a solidarita,  
 Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar  
 Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 
14. roman Matoušek,	 Ing.,	 41	 r.,	 manažér,	 Obyčajní	 ľudia	 a	 nezávislé	 
	 osobnosti	 (OĽANO),	 Sme	 rodina	 -	 Boris	 Kollár,	 Zmena	 zdola,	 
	 demokratická	únia	Slovenska,	Demokratická	strana	
15. Juraj Mihaľov,	Ing.,	33	r.,	doktorand,	nezávislý	kandidát	
16. Marián Mikulišin,	 PaedDr.,	 50	 r.,	 podnikateľ,	 Sloboda	 a	 solidarita,	 
 Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity -  
 Magyar Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 
17. Július Pallér, Bc., 56 r., železničiar, Most - Híd 
18. Marián Podolinský, Bc., 28 r., živnostník, Progresívne Slovensko 
19. Daniel rusnák, 58 r., podpredseda KSK, Sloboda a solidarita,  
 Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity -  
 Magyar Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 
20. Františka Sláviková,	53	r.,	SZČO,	Kotleba	-	Ľudová	strana	naše	Slovensko	
21. Maroš Šiška,	Ing.,	35	r.,	obchodný	zástupca,	Slovenská	národná	strana	
22. ondrej Štefik,	 Ing.,	 37	 r.,	 softvérový	 inžinier,	 Strana	 moderného	 
 Slovenska (SMS) 
23. ladislav Takáč,	Ing.,	PhD.,	36	r.,	vysokoškolský	učiteľ,	nezávislý	kandidát	
24. vojtech Tóth,	 MBA,	 38	 r.,	 riaditeľ	 neziskovej	 organizácie,	 
	 Obyčajní	 ľudia	 a	 nezávislé	 osobnosti	 	 (OĽANO),	 Sme	 rodina	 -	 Boris	 
	 Kollár,	 Zmena	 zdola,	 demokratická	 únia	 Slovenska,	 Demokratická	 
 strana

 pre voľby do Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH 
KANDIDÁTOV


