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ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. februára 2003
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy
obcí
1. v y h l a s u j e m
pod¾a § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej
rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nové vo¾by do orgánov
samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených
v prílohe è. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r è u j e m
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 346/1990 Zb. deò konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu
31. mája 2003,
b) pod¾a § 48 ods. 5 lehoty na nové vo¾by uvedené
v prílohe è. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.
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Príloha è. 1
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/2003 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona• nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 31. mája 2003

Obec
Paòa

Volí sa
starosta

Okres

Kraj

Nitra

Nitriansky kraj

Horná Lehota

poslanec

Dolný Kubín

Veterná Poruba

poslanci

Liptovský Mikuláš

Špania Dolina

starosta

Banská Bystrica

Hý¾ov

starosta

Košice-okolie

Gelnica

primátor

Gelnica

Byšta

starosta

Trebišov

Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
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Príloha è. 2
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/2003 Z. z.

LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 31. mája 2003

Lehota

§ – ods.

85 dní

16 – 9

65 dní

9–3

55 dní

16 – 2
21 – 1, 2

55 dní

Úloha

Zabezpeèí

Termín

Zverejnenie poètu obyvate¾ov obce, mesta ku dòu
vyhlásenia volieb

obec
mesto

7. 3. 2003

Urèenie a zverejnenie volebných obvodov a poètu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli• pri vo¾bách
do obecného zastupite¾stva

obecné
zastupite¾stvo

27. 3. 2003

Podanie kandidátnych listín

politické strany
a nezávislí
kandidáti

6. 4. 2003

14 – 1

Delegovanie jedného èlena a jedného náhradníka
do miestnej volebnej komisie pri vo¾bách
do obecného zastupite¾stva

politické strany

6. 4. 2003

50 dní

14 – 3

Uskutoènenie prvého zasadania miestnej, mestskej
volebnej komisie

miestna
11. 4. 2003
mestská
volebná komisia

45 dní

17 – 2
22 – 2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného
zastupite¾stva a na starostu obce, primátora mesta

miestna
16. 4. 2003
mestská
volebná komisia

40 dní

10 – 2

Utvorenie volebných okrskov a urèenie volebných
miestností

starosta obce
primátor mesta

35 dní

18 a 23

Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov

miestna
26. 4. 2003
mestská
volebná komisia

30 dní

13 – 3

Uskutoènenie prvého zasadania okresnej volebnej
komisie

okresná
volebná komisia

1. 5. 2003

25 dní

27

Informovanie volièov o zápise do zoznamu volièov
a o èase a mieste konania volieb

obec
mesto

6. 5. 2003

20 dní

15 – 1

Delegovanie jedného èlena a jedného náhradníka
do okrskovej volebnej komisie pri vo¾bách
do obecného zastupite¾stva

politické strany 11. 5. 2003

17 dní

30 – 1

Zaèiatok volebnej kampane

politické strany 14. 5. 2003
a nezávislí
kandidáti

15 dní

15 – 3

Uskutoènenie prvého zasadania okrskovej volebnej
komisie

okrsková
16. 5. 2003
volebná komisia

48 hodín

30 – 3

Ukonèenie volebnej kampane

politické strany 29. 5. 2003
a nezávislí
kandidáti

26 – 1

Volebný deò

okrsková
31. 5. 2003
volebná komisia

21. 4. 2003
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39
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby, Zboru väzenskej a justiènej stráže Slovenskej
republiky a Železniènej polície v znení zákona è. 181/1999 Z. z.
výnos z 28. januára 2003 è. 8/2003, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej
súèastí pre príslušníkov Policajného zboru.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súèastí pre príslušníkov Policajného zboru.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 8/2002, ktorým sa ustanovuje
hodnota služobnej rovnošaty a jej súèastí pre príslušníkov Policajného zboru (oznámenie è. 76/2002 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos• 1. marca 2003.
Výnos je uverejnený v èiastke 8/2003 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doò nazrie•
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na krajských riadite¾stvách Policajného zboru.
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OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 22. januára 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupòa a dodatok ku
kolektívnej zmluve vyššieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na roky 2003 – 2004 zo 16. decembra 2002 uzavretá medzi Slovenským
odborovým zväzom pracovníkov služieb
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na roky 2003 – 2006 zo 16. januára 2003 uzavretá medzi Odborovým
zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikate¾ov autoopravárenstva a služieb.
3. Dodatok è. 1 z 8. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2004 z 29. apríla 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

