
Delegovanie členov volebných komisií: 

 

Výňatok zo zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva: 

§ 169 

Miestna volebná komisia a mestská volebná komisia 

 

 (1) Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len 

"miestna volebná komisia") môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného 

náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo 

koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

  

 (2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti, 

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti, 

c) meno, priezvisko a podpis osoby 

1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, 

2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, 

ak ide o koalíciu. 

  

 (3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. 

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

 

   Odporúčame uviesť aj mobilný a elektronický kontakt na člena komisie.

 

Termín pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej 

komisie je do 11. 09.2018 

 

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní: 

denisa.paulenova@petrzalka.sk 

 

§ 170 

Okrsková volebná komisia 

 

 (1) Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, 

ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a 

jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana 

alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

  

 (2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti, 

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti, 

c) meno, priezvisko a podpis osoby 
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1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, 

2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, 

ak ide o koalíciu. 

  

 (3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. 

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

 

   Odporúčame uviesť aj mobilný a elektronický kontakt na člena komisie.

 

Termín pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej 

volebnej komisie je do 11. 10.2018 

 

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní: 

denisa.paulenova@petrzalka.sk 
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