
O Z N Á M E N I E 
pre  občanov  mesta  Rožňava  o  vyhlásení   

volieb do orgánov samosprávnych krajov 
 

 

 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

 o podmienkach výkonu volebného práva a o doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov 

o z n a m u j e m, 
 

že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v  y h l á s  i  l  rozhodnutím č. 166/2017  

Z.z.  zo dňa 23.06.2017  voľby do orgánov samosprávnych krajov.   

  
Deň konania volieb určil na :  sobotu 4. novembra 2017. 

  

 

Voľby sa uskutočnia v určený deň v čase:  od  7.00 hod.    do   22.00 hod.  

 

Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa volí spolu 57 poslancov, z toho 

vo volebnom obvode č. 8 – Rožňava sa volí 5 poslancov.   

   

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre vykonanie volieb do orgánov samosprávnych 

krajov sú v meste Rožňava  určené nasledovne : 

  

Okrsok : 001 

Miestnosť:  Reformovaná cirkevná škola, Ul. Kozmonautov č. 2 
voliči s trvalým pobytom na ulici:  Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Sama 

Tomášika, Slnečná, Vitéz kert,  
 

Okrsok : 002 

Miestnosť: Základná škola Ul. J. Á. Komenského č. 5 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Huta, 

Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina 

Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná,  
 

Okrsok : 003 

Miestnosť : Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Čučmianska dlhá, J.A. Komenského, Lesná, 
 

Okrsok : 004 

Miestnosť: Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Čučmianska,  Sama Czabána 
 

Okrsok : 005 

Miestnosť : Sobášna sieň, Ul. akademika Hronca 9 

voliči s trvalým pobytom na ulici: Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila 

a Metoda, Janka Kráľa, Kósu–Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie 

baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Šafárikova od č. 1 do č. 15 nepárne  a od č. 2 do č. 22 

párne,  Špitálska,  Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu,  

 

Okrsok : 006 

Miestnosť: Základná škola, Zlatá ul.  č. 2 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Mierová,  Zlatá, 
 



Okrsok : 007 

Miestnosť : Základná škola, Zlatá ul.  č. 2 

voliči s trvalým pobytom na ulici:   Hviezdoslavova, Jarná, Letná, Strelnica, Štítnická, 

Vajanského, Železničná  

 

Okrsok : 008 

Miestnosť : Základná škola, Ul. pionierov č. 1 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, 

Šípková,  
 

Okrsok : 009 

Miestnosť:  Mestský úrad, Šafárikova ul.  č. 29 

voliči s trvalým pobytom na ulici: Malá, Šafárikova  od č. 17 nepárne  a od č. 50 párne až do 

konca ulice,  občania s trvalým pobytom „mesto Rožňava“  
 

Okrsok : 010 

Miestnosť :  Základná škola, Ul. pionierov č. 1 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla 

Dobšinského, Rumunská 
 

Okrsok : 011 

Miestnosť :  Základná škola ,  Ul. pionierov č. 1 

voliči s trvalým pobytom na ulici: 29. augusta, 9. mája, Alej Jána Pavla II., Bočná, Ernesta 

Rótha, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca 

Novomeského, Tehelná,  
 

Okrsok : 012 

Miestnosť : DOS – malometrážne byty, Jovická č. 66 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Andreja Cházára,  Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, 

Východná, Zoltána Fábryho  
 

Okrsok : 013 

Miestnosť :  Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Kyjevská (okrem č. 1, 3, 5, 7 ),  
 

Okrsok : 014 

Miestnosť : Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Edelényska č. 1 – 16  a č. 46 – 56,  Dúhová,    
 

Okrsok : 015 

Miestnosť : Základná škola, Zakarpatská č. 24  

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Zakarpatská 
 

Okrsok : 016 

Miestnosť : Základná škola, Zakarpatská č. 24 

voliči s trvalým pobytom na ulici:  Edelényska č. 18 – 44 párne a č. 29 – 31 nepárne, 

Kyjevská  1, 3, 5, 7,  
 

Okrsok : 017 

Miestnosť : Bývalý závodný klub ŽB, Rožňavská Baňa č. 166  

voliči s trvalým pobytom:  v časti mesta Rožňavská Baňa, 
 

Okrsok: 018 

Miestnosť: Klub dôchodcov,  Nadabula č. 176 

voliči s trvalým pobytom:  v mestskej časti Nadabula 



 Do stáleho zoznamu voličov je možné nahliadnuť každý pracovný deň v kancelárii 

prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu v Rožňave (úsek evidencie obyvateľov), kde si 

každý volič môže overiť, či je v zozname zapísaný.   
 

 Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú okrem občanov Slovenskej 

republiky aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v meste.   
 

 Občania zapísaní v zozname voličov v  prípade zistenia nezrovnalostí v osobných 

údajoch môžu v rámci námietkového konania požiadať o doplnenie údajov, alebo o vykonanie 

opráv. Toto  právo si môžu uplatniť v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu 

v Rožňave, na úseku evidencie obyvateľov každý pracovný deň až do 3. novembra 2017.      
 

  Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa voličské preukazy 

nevydávajú. Každý volič môže voliť len v okrsku príslušnom podľa miesta trvalého 

pobytu.  
 

 Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej 

komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, v prípade cudzincov dokladu 

o trvalom pobyte pre cudzinca.  
  

 Voliči, ktorí zo zdravotných dôvodov nebudú môcť odvoliť vo svojom volebnom 

okrsku majú možnosť požiadať mesto a v deň konania volieb priamo svoju okrskovú volebnú 

komisiu o prenosnú volebnú schránku do miesta svojho trvalého pobytu a to buď telefonicky, 

alebo prostredníctvom inej osoby (príbuzný, sused atď.). Telefónne čísla jednotlivých okrskov 

budú zverejnené v deň konania volieb na internetovej stránke mesta.     

 

  

  
   
 

 
 

V  Rožňave, dňa  12. 09. 2017  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         Pavol Burdiga v.r. 

            primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


