
Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 

      Podľa § 138 zákona č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) do okrskovej 

volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina 

bola zaregistrovaná, 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 (najneskôr 05. 10. 2017). 

 

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

05.10.2017: 

 

- v listinnej forme – osobne do podateľne Miestneho úradu, Mierová 21, 827 05 Bratislava,  

- v elektronickej forme na adresu komisie@ruzinov.sk, zriadenú MČ Bratislava-Ružinov; 

elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do 

volebnej komisie,  

- poštou – na adresu Miestneho úradu, Mierová 21, 827 05 Bratislava. 

Bez ohľadu na deň podania na pošte, musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím 

zákonom ustanovenej lehoty.  

      Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: 

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

písomnosti, telefónne číslo a e-mailovú adresu 

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

doručovať  písomnosti, telefónne číslo a e-mailovú adresu 

- meno, priezvisko a podpis osoby  

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

- oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky 

každej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

 

Pri delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií prosím venujte 

náležitú pozornosť ich výberu vzhľadom na povinnosti okrskovej volebnej komisie uvedené v 

§ 138 ods. (8) zákona a časovú náročnosť pri sčítavaní hlasov a vyhotovení zápisnice 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie s požadovanými 

náležitosťami je možné doručiť MČ Bratislava-Ružinov na vzorovom tlačive (viď nižšie) alebo 

v tabuľkovej forme – EXCEL- hromadne za všetky volebné okrsky s povinnými náležitosťami 

uvedenými na vzorovom tlačive. 

      Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční  10.10.2017, vo Veľkej 

zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava v čase:  

14.00 hod. pre okrskové volebné komisie č. 1 - 35   

16.00 hod. pre okrskové volebné komisie č. 36 - 70. 

 

mailto:komisie@ruzinov.sk


 

Politická strana alebo politické hnutie alebo koalícia 
 

 

Ing. Mgr. Dušan Pekár 

starosta 

MČ Bratislava-Ružinov 

Mierová 21 

827 05 Bratislava 

 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Podľa § 138 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 

 
telefonický kontakt / e-mail 

za náhradníka 

 
meno, priezvisko, titul,      dátum narodenia 

 
adresa na doručovanie písomností 

 
telefonický kontakt / e-mail 

 

V  

 

Dátum      
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať 

v mene politickej strany alebo politického hnutia 

odtlačok pečiatky 

politickej strany alebo politického hnutia
*) 

 

                                                           
*) 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. 


