
 

Vytvorenie volebných okrskov 

 

V zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z dňa 1. februára 2019 o vyhlásení  volieb do 

Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa  

25. mája 2019 -  sobota 

 

vytváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti pre mesto Sabinov nasledovne: 

- vo volebnom okrsku č. 1 – je volebná miestnosť v Kultúrnom dome v m. č. Orkucany pre oprávnených voličov         

                                      bývajúcich v m. č. Orkucany 

 

- vo volebnom okrsku č. 2 - je volebná miestnosť v Základnej škole na Ul. Komenského 13 pre oprávnených    

                                      voličov bývajúcich na Ul. Kukučínova, Komenského a Pavla Gojdiča 

 

- vo volebnom okrsku č. 3 - je volebná miestnosť v Cirkevnej základnej  škole na Ul. 9. mája 7 pre oprávnených 

                                      voličov bývajúcich na Ul. Hviezdoslavova, 9. mája, Mieru, Štúrova, Prešovská  

 

- vo volebnom okrsku č. 4 - je volebná miestnosť v Materskej škole na Ul. Švermovej 1 pre oprávnených voličov    

                                      bývajúcich na Ul. Matice slovenskej, Levočská,  Hliník, J. Borodáča, Švermova,       

                                      Jilemnického, Šancová, Mlynská 

 

- vo volebnom okrsku č. 5 - je volebná miestnosť v objekte Kultúrne centrum na Korze (múzeum), Nám.  

                                      slobody 100 pre oprávnených voličov bývajúcich na Ul.Ružová, Nám. Slobody,  

                                      Kpt. Nálepku 

 

- vo volebnom okrsku č. 6 - je volebná miestnosť v triede Základnej školy na Ul.17. novembra 31, pre  

                                     oprávnených voličov bývajúcich na Ul. 17. Novembra č. 1–73 

 

- vo volebnom okrsku č. 7 - je volebná miestnosť Komunitné centrum,  na ul. 17. novembra 5/A  

                                      pre oprávnených voličov bývajúcich na ul. 17. novembra č. 74-83, Puškinova,  

                                      s trvalým pobytom Sabinov    

                                     

- vo volebnom okrsku č. 8 - je volebná miestnosť v objekte Polikliniky vchod z ulice SNP pre oprávnených                  

                                      voličov bývajúcich na ul. Záhradná, Sládkovičova, Nezabudova, J. Cirbusovej, SNP,       

                                      Jakubovanská, Severná   

                                     

- vo volebnom okrsku č. 9 - je volebná miestnosť v triede Základnej školy na ul. 17. novembra 31, pre  

                                      oprávnených voličov bývajúcich na Ul. Fr. Kráľa, S. Fábryho, J. Jesenského,   

                                      Novomeského, Moyzesova 

 

- vo volebnom okrsku č. 10 - je volebná miestnosť v triede Základnej školy na Ul.17. novembra 31 pre       

                                       oprávnených voličov bývajúcich na Ul.Gen. Svobodu, Sadová, Ovocinárska,  

                                       Hollého, Priemyselná štvrť, Pod Švabľovkou, Murgašova, Karpatská, Čergovská,  

                                       Tehelná  

 

 

 

V Sabinove 22.2.2019                                                                         Ing. Michal Repaský                       

                                                                                                          primátor mesta 


