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VOLEBNÝ PORIADOK
ČLÁNOK 1.
Základné ustanovenie
1.1 Tento volebný poriadok upravuje voľbu členov mestskej rady, komisií mestského
zastupiteľstva (MsZ), členov redakčnej rady, poslancov na vykonávanie občianskych
obradov, členov orgánov spoločností zriadených Mestom a s majetkovou účasťou
Mesta Michalovce, zástupcov do školských rád.
1.2 Právo voliť do orgánov uvedených v čl. 1.1 majú poslanci prítomní na mestskom
zastupiteľstve, pričom každý poslanec má jeden hlas.
1.3 Voľby sa uskutočnia hlasovaním použitím elektronického hlasovacieho zariadenia.
V prípade zlyhania elektronického hlasovacieho zariadenia sa voľby uskutočnia
zdvihnutím ruky a spočítaním hlasov skrutátormi, ktorých určí primátor resp.
poslanec, ktorý vedie rokovanie MsZ.
1.4 Voľby riadi a výsledky oznamuje bezprostredne po skončení volebného aktu volebná
komisia schválená MsZ.

ČLÁNOK 2.
Predkladanie návrhov
2.1 Návrhy na členov orgánov uvedených v čl. 1.1 predkladá primátor mesta.
2.2 Poslanec prítomný na MsZ môže predložiť volebnej komisii pozmeňujúci návrh, a to
písomne pred začatím hlasovania.

ČLÁNOK 3.
Priebeh hlasovania
3.1 O členoch MsR a predsedoch komisií sa hlasuje individuálne. O pozmeňujúcich
návrhoch sa hlasuje v poradí ako boli doručené. Ak prejde pozmeňujúci návrh,
o ostatných sa nehlasuje.
3.2 O členoch komisií a členoch redakčnej rady sa hlasuje vcelku. V prípade
pozmeňujúcich návrhov sa hlasuje v poradí ako boli predložené, následne sa hlasuje
o komisii vcelku.
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3.3 O členoch orgánov spoločností zriadených Mestom, členoch orgánov spoločností
s majetkovou účasťou Mesta sa hlasuje vcelku. V prípade pozmeňujúcich návrhov sa
hlasuje v poradí ako boli predložené, následne sa hlasuje o návrhu vcelku.
3.4 O zástupcoch zriaďovateľa do školských rád sa taktiež hlasuje vcelku do všetkých
Školských rád. V prípade pozmeňujúcich návrhov sa hlasuje v poradí ako boli
predložené, následne sa hlasuje o návrhu vcelku.
3.5 Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov.

ČLÁNOK 4.
Záverečné ustanovenia
4.1. Volebný poriadok je platný pre voľby do orgánov a komisií MsZ dňa 10.12.2018
a následne pre celé volebné obdobie schválením nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.

Viliam Zahorčák
primátor Mesta
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

MICHALOVCE

Návrh na uznesenie
zo dňa : 10.12.2018

číslo: .......

K bodu:
Volebný poriadok

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
volebný poriadok.
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