
Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie – informácie 

 Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka 

politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky 

a petičný výbor. 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (vzor :     

v prílohe) doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor primátorovi mesta v 

lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb 

 (do 11. 02. 2019). 

 Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva 

funkciu člena okrskovej volebnej komisie. 

 Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa 

konali v roku 2016, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické 

strany a politické hnutia: 

     SMER - sociálna demokracia,  

Sloboda a Solidarita,  

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - NOVA,  

Slovenská národná strana, 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

SME RODINA - Boris Kollár, 

MOST-HÍD,  

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (predtým #SIEŤ) 

  



 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

musí obsahovať: 

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

písomnosti, 

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

doručovať písomnosti, 

• meno, priezvisko a podpis osoby 

- oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; 

- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu 

koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o 

koalíciu 

- určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor. 

  

  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v 

listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí 

uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa 

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania 

volieb, je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie starostu obce, prednostu 

okresného úradu, predsedu volebnej komisie s delegovanými členmi a 

náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie 

poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie 

okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu. 

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia 

volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale 

najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho 

náhradníka v deň konania volieb.



neprihliada. 

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo 

prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia 

prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy 

bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 

osobne – do podateľne Mestského úradu (Pracovisko prvého kontaktu) počas úradných 
hodín : 
Pondelok : 8.00 hod. – 15.30 hod. 
Utorok : 8.00 hod. – 15.30 hod. 
Streda : 8.00 hod. – 16.30 hod. 
Štvrtok : nestránkový deň 
Piatok : 8.00 hod. – 14.30 hod. 

najneskôr dňa 11.02.2019 (pondelok) v čase od 15.30 hod. – 24.00 hod., stálej službe 

Mestskej polície (v budove Mestskej polície na ul. Slovenských dobrovoľníkov 985) 

prostredníctvom pošty na adresu : 

Mesto Čadca – Mestský úrad  

Námestie slobody 30/2 

022 01  Čadca 

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie 

ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo 

oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo 

oznámenie odoslané. 

adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej 

komisie : 

sekretariat@mestocadca.sk 

maria.gorekova@mestocadca.sk 

mailto:sekretariat@mestocadca.sk


  



Príloha č. 1 
politická strana, politické hnutie alebo koalícia alebo petičný výbor 

Starosta obce / Primátor mesta / Starosta mestskej časti 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že 

do okrskovej volebnej komisie vo volebnom okrsku č. __________ 

d e l e g u j e m 

za člena 

meno, priezvisko, titul      dátum narodenia 

adresa na doručovanie písomností 

x 

za náhradníka 

meno, priezvisko, titul,      dátum narodenia 

adresa na doručovanie písomností 

x 

V  

Dátum      
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať 

za politickú stranu alebo politické hnutie 
alebo osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor;  

odtlačok pečiatky politickej strany alebo politického hnutia ) 1

 ) 1
 1) V prípade koalície sa uvedú mená, priezviská a podpisy osôb oprávnených konať v mene politických strán a politických hnutí tvoriacich 

koalíciu a odtlačky ich pečiatok.




