Delegovanie do komisií pre referendum
Spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda v znení neskorších predpisov.
Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre
referendum, ktorými sú:
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky,
obvodné komisie pre referendum,
okrskové komisie pre referendum.
Do komisií pre referendum jednotlivých stupňov oznamujú člena a náhradníka
politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky
a petičný výbor, ktorého návrh prezident Slovenskej republiky prijal
najneskôr 7. januára 2015.
Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa
konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické
strany a politické hnutia:
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
MOST - HÍD,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita.
Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu
Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická
strana, politické hnutie alebo petičný výbor starostovi mestskej časti.
Prvé zasadanie okrskovej komisie pre referendum sa uskutoční do 14. januára 2015
V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa prvé zasadnutie okrskových komisií
pre referendum uskutoční v utorok 13.1.2015.

V oznámení je potrebné uvádzať aj telefonické kontakty a e-mail na delegovaného
zástupcu a jeho náhradníka, ako aj na členov a náhradníkov komisií pre referendum,
a to pre prípad potreby povolania náhradníka komisie predsedom príslušnej komisie
z dôvodu zániku funkcie člena komisie.

Oznámenie v písomnej forme je možné doručiť v pracovných dňoch počas
úradných hodín Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a
posledný deň lehoty, t.j. 7.1.2015 na podanie delegácie v čase do 24.00 hod.
povereným zamestnancom mestskej časti.
Poverenými zamestnancami na preberanie oznámení o delegácii sú:

PhDr. Denisa Paulenová
Michaela Kochanská
Monika Škamlová
Helena Čierniková

telefón
02/6828-8822
02/6828-8913
02/6828-8821
02/6828-8821

poschodie /č. kancelárie
1. posch./105
1. posch./106
1. posch./106
1. posch./106

Vladimír Bajan, v.r.
starosta

