
Miestna volebná komisia  

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena 

a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo 

dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014). 

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa na voľby 

mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia. 

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická 

strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi 

mestskej časti). 

Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní 

predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).     

  Okrsková volebná komisia  

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena 

a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej 

kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) 

zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014). 

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická 

strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi 

mestskej časti). 

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo 

dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014). 

V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa prvé zasadnutie okrskových 

volebných komisií uskutoční vo štvrtok 30. októbra 2014. 

 

V oznámení je potrebné uvádzať aj telefonické kontakty a e-mail na delegovaného 

zástupcu a jeho náhradníka, ako aj na členov a náhradníkov príslušných volebných 

komisií, a to pre prípad potreby povolania náhradníka volebnej komisie predsedom 

príslušnej komisie z dôvodu zániku funkcie člena volebnej komisie.  

 
 
 



 
  

Oznámenie v písomnej forme je možné doručiť v  pracovných dňoch počas 

úradných hodín Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a 

posledný deň lehoty na podanie delegácie v čase od 11.00 hod. do 24.00 hod. 

povereným zamestnancom mestskej časti. 

 

Poverenými zamestnancami na preberanie oznámení o delegácii sú: 

 telefón poschodie /č. kancelárie  

PhDr. Denisa Paulenová 02/6828-8822 1. posch./105 

Michaela Kochanská 02/6828-8913 1. posch./106 

Monika Škamlová 02/6828-8821 1. posch./106 

 
 


