
Delegovanie do volebných komisií 

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 

miestneho zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr dňa 21. septembra 

2014, v čase od 10.00 hod do 24.00 hod v budove MÚ MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 

ul. č.  21). 

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

politické hnutie alebo koalícia starostovi  mestskej časti. Žiadame oznámiť  aj tel. kontakt, 

príp. e-mail adresu delegovaných členov a náhradníkov. 

Prvé zasadanie miestnej  volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo dňom volieb 

(najneskôr 26. septembra 2014), v Mestskej časti Bratislava -  Ružinov dňa 24. 09. 2014 

o 15.00  hod v zasadačke miestnej rady na I. poschodí v budove MÚ, Mierová ul. č. 21. 

Delegovaní členovia budú na zasadnutie pozvaní. 

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 miestneho  zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb 

(najneskôr 26. októbra 2014, v čase od 10.00 hod do 24.00 hod v budove MÚ MČ 

Bratislava – Ružinov, Mierová ul. č.  21). 

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

politické hnutie alebo koalícia starostovi  mestskej časti. Žiadame oznámiť  aj tel. kontakt, 

príp. e-mail adresu delegovaných členov a náhradníkov. 

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb, 

v Mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa 29. 10. 2014 o 14.00 hod (okrskové volebné 

komisie č. 1 – 35) o 16.00 hod (okrskové volebné komisie č. 36 – 70) vo veľkej zasadačke, 

Mierová ul. č. 21. Delegovaní členovia budú na zasadnutie pozvaní. 


