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Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z.
zo dňa 12. novembra 2015 vyhlásil

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dátum konania volieb: 5. marec 2016 (sobota)
Začiatok hlasovania:
Koniec hlasovania:

Vážení občania,
voľby do NR SR v roku 2016 sa vykonajú podľa nových volebných
pravidiel. Volebným špeciálom vás informujeme o základných
otázkach volebného práva, ako aj o novej právnej úprave.
Právo voliť má každý, kto je zapísaný v zozname voličov a nenastali
u neho prekážky vo výkone volebného práva.
Som zapísaný v zozname voličov?
Každý volič, ktorý má trvalý pobyt v Mestskej časti Košice-Sídlisko
KVP a nenastali u neho od posledných volieb žiadne zmeny, je zapísaný
zozname voličov mestskej časti.
Kde má ísť volič hlasovať?
Starosta mestskej časti určil na odovzdávanie hlasovacích lístkov
18 volebných okrskov. Územie patriace do okrsku, konkrétne ulice
a sídla volebných miestností sú uvedené na druhej strane tohto
volebného špeciálu. Volebné okrsky a územie patriace do volebného
okrsku mestská časť nemenila, takže vaša volebná miestnosť
sa nachádza tam, kde obvykle hlasujete.
Akým dokladom sa má volič preukázať vo volebnej miestnosti?
Pre hlasovanie vo voľbách do NR SR je dokladom totožnosti platný
občiansky preukaz, preukázanie totožnosti iným preukazom zákon
nepripúšťa.
Ako má volič postupovať pri hlasovaní vo volebnej miestnosti?
1. Po príchode do volebnej miestnosti sa volič odoberie k tomu členovi
volebnej komisie, ktorý eviduje jeho priezvisko a preukáže svoju
totožnosť predložením platného občianskeho preukazu. Zoznamy
voličov sú vedené v abecednom poradí podľa priezviska.
2. Člen volebnej komisie overí totožnosť voliča a zakrúžkuje jeho
poradové číslo v zozname voličov.
3. Vydá voličovi 23 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku, opatrenú
úradnou pečiatkou mestskej časti.
4. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom. Toto je prvá zmena
vyplývajúca z novely volebného zákona.
5. Potom sa odoberie do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov; ak tak neurobí, komisia mu hlasovanie neumožní.
6. V priestore na úpravu hlasovacích lístkov si volič vyberie
z 23 hlasovacích lístkov jeden, t.j. tej politickej strany, ktorej
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Na hlasovacom lístku môže
volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyjadriť, ktorému
kandidátovi dáva prednostný hlas. Prednostný hlas možno
dať najviac 4 kandidátom. Volič v osobitnom priestore na úpravu
hlasovacích lístkov vloží hlasovací lístok do obálky a obálku zalepí
(v prípade, že volič nesprávne upravil hlasovací lístok alebo
sa inak pomýlil, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu
o sadu nových hlasovacích lístkov).
7. Po opustení priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku
do volebnej schránky.
8. Nepoužité hlasovacie lístky (22 ks) musia byť odložené do schránky
určenej na odloženie nepoužitých, resp. nesprávne upravených
hlasovacích lístkov. Ustanovením tejto povinnosti sa má zabrániť
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nezákonnej manipulácii s hlasovacími lístkami a hlasmi. Toto je ďalšia
zmena vyplývajúca z novely volebného zákona.
Ako má volič postupovať, ak má pochybnosť o tom,
či je zapísaný v zozname voličov, či údaje o ňom uvedené
v zozname voličov sú správne?
Na miestnom úrade si môže volič osobne alebo telefonicky overiť,
či je zapísaný v zozname voličov, či jeho osobné údaje sú správne
zaevidované, napr. či bola vykonaná zmena priezviska (po sobáši),
zmena trvalého pobytu a pod.
Ako má volič postupovať, ak nemôže prísť do volebnej
miestnosti vo svojom volebnom okrsku z dôvodu imobility?
Volič, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti a nemôže sa dostaviť
do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
môže požiadať okrskovú volebnú komisiu príslušného územného
obvodu, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená,
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky (zo zdravotných
dôvodov) môže požiadať aj volič, ktorý nemá trvalý pobyt v mestskej
časti, ale vo volebný deň sa zdržiava na území mestskej časti;
podmienkou pre možnosť hlasovania je, že má vydaný hlasovací
preukaz.
Pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky sa primerane použijú
ustanovenia zákona o spôsobe hlasovania vo volebnej miestnosti.
Volič nepoužité hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej
volebnej komisie.
Ako má volič postupovať, ak nemôže prísť do volebnej
miestnosti vo svojom okrsku z dôvodu pobytu
na inom mieste v Košiciach, resp. na inom mieste
v Slovenskej republike?
V prípade, že sa volič v deň konania volieb nebude môcť
dostaviť do volebnej miestnosti vo svojom
volebnom okrsku z dôvodu, že sa bude
nachádzať na inom mieste, môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu.
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Príklad:
- študuje alebo pracuje v inom meste,
- je členom okrskovej volebnej komisie v inej mestskej časti Košíc,
- je v danom čase mimo Košíc, ale na území Slovenskej republiky,
- vie, že bude v deň volieb hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení,
a pod.
O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať:
Osobne - najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j.
najneskôr 04. 03. 2016) v úradných hodinách mestskej časti. Mestská
časť vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
V listinnej forme, elektronicky: lehota na podanie žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme alebo elektronicky
uplynula 15.02.2016. Mestská časť zasielala hlasovací preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
S vydaným voličským preukazom môže volič voliť na území Slovenskej
republiky v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Môže volič voliť aj mimo územia Slovenskej republiky?
Volič môže voliť aj mimo územia Slovenskej republiky, ak požiadal
o voľbu poštou. Konečná lehota pre doručenie žiadosti o voľbu poštou
uplynula 15.01.2016.
Ďalšie informácie k voľbám
Podľa novely volebného zákona za nedodržanie povinnosti
odložiť nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej
a neuposlúchnutie pokynov predsedu volebnej komisie na zachovanie
poriadku vo volebnej miestnosti sa zavádza sankcia 33 eur. Priestupky
na úseku volieb prejednáva a prípadné sankcie udeľuje príslušný
okresný úrad na základe oznámenia volebnej komisie.
Mestská časť do každej domácnosti doručovala (do 09.02.2016):
- zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych
listinách. Údaje o politických stranách a kandidátoch uvedené
v doručenom zozname sú po obsahovej stránke zhodné s údajmi
uvedenými na hlasovacom lístku.
- oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky, v ktorom je uvedený čas konania volieb, volebný
okrsok, volebná miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho
lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti. Oznámenie o čase a mieste konania volieb sa doručovalo
do domácnosti, nie každému voličovi na meno.
Kde získam viac informácií k voľbám ?
(klikacie linky sú na www.mckvp.sk)

Podrobné informácie k voľbám môže volič získať na webovej
stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; http://www.minv.
sk/?tlacove-spravy&sprava=volby-do-narodnej-rady-sr-5-marec2016.
Mestská časť zverejnila a priebežne aktualizuje dôležité informácie
pre voliča na svojom webovom sídle http://www.mckvp.sk/obcan/
volby/.
Úradné hodiny pre vydávanie hlasovacích preukazov
a námietkové konanie:
Pondelok:
08.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Streda:		
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Piatok:		
08.00 – 12.30
Kontakty:
Námietková kancelária a vydávanie hlasovacích preukazov :
PhDr. Anna Heribanová
055/789 06 18, e-mail: aheribanova@mckvp.sk
Ďalšie úradné kontakty:
055/789 06 17 JUDr. Balážová Magdaléna
055/789 06 10 e-mail: k1k@mckvp.sk

Starosta
MČ KOŠICE - Sídlisko KVP
Ing. Alfonz Halenár
V súlade s § 8 zákona č. 180/20014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím
predsedu NR SR č. 307/2015 Z. z. zo dňa 12. novembra 2015 o vyhlásení
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a určení dňa konania volieb

na sobotu 5. marca 2016, určujem

volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov
a na sčítanie hlasov voličov takto:
Číslo
Územie
Volebná miestnosť
okrsku
patriace do volebného okrsku
(sídlo okrsku)
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

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 - 17)

MŠ Hemerkova 26

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

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

Ing. Alfonz Halenár
starosta
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