
 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o umiestňovaní volebných plagátov v MČ Košice - Sever  

počas volebnej kampane 

 pre voľby do orgánov samosprávy obcí - 2018 

 

 
 Podľa ustanovenia Článku 2 ods. 1. VZN Mestskej časti Košice – Sever č. 50/2016 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných 

nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - Sever miestom na 

umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v Mestskej časti Košice – 

Sever je vyhradená konštrukcia upevnená na bočnej stene trhoviska Mier na Námestí Jána 

Mathého, označená nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov“ (ďalej len 

„Vyhradené miesto“). 

  

 Kandidáti pre voľby primátora mesta Košice môžu umiestňovať svoje volebné plagáty 

na Vyhradenom mieste v časti označenej ako „KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA“ na 

ploche (cca vo veľkosti formátu A4) podľa svojho poradového čísla uvedeného na „Zozname 

zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice“. 

 

 Kandidáti pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Košiciach vo volebnom obvode 

č.1 môžu umiestňovať svoje volebné plagáty na Vyhradenom mieste v časti označenej ako 

„KANDIDÁTI NA POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA“ na ploche (cca vo 

veľkosti formátu A4) podľa svojho poradového čísla uvedeného na „Zozname 

zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Volebný 

obvod č. 1“. 

 

Kandidáti pre voľby starostu mestskej časti Košice – Sever môžu umiestňovať svoje 

volebné plagáty na Vyhradenom mieste v časti označenej ako „KANDIDÁTI NA 

STAROSTU MESTSKEJ ČASTI“ na ploche (cca vo veľkosti formátu A4) podľa svojho 

poradového čísla uvedeného na „Zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 

mestskej časti Košice – Sever“. 

 

 Kandidáti pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice - Sever  

podľa volebného obvodu (1,2,3) môžu umiestňovať svoje volebné plagáty na Vyhradenom 

mieste v časti označenej ako „KANDIDÁTI NA POSLANCA MIESTNEHO 

ZASTUPITEĽSTVA“ na ploche (cca vo veľkosti formátu A4) podľa svojho poradového čísla 

uvedeného na „Zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva 

v mestskej časti Košice – Sever, Volebný obvod č. 1,2,3“. 

 

 Ďalšie informácie o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných 

nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

nájdete vo VZN MČ Košice – Sever č. 50/2016 (zverejnené na webovom sídle 

www.kosicesever.sk).   


