
  

INFORMÁCIA 
o delegovaní členov a náhradníkov 

do okrskových volebných komisií 
 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

   

      V súlade s § 170 ods. 1 zákona NR SR č. zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“), deleguje politická strana alebo politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny pre 

voľby do miestneho zastupiteľstva (ďalej len „politická strana), najneskôr v lehote uvedenej v rozhodnutí 

o vyhlásení volieb, t. j. do štvrtka 11. októbra 2018 vrátane, do každej okrskovej volebnej komisie 

v mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktorá sa vytvorí pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 

uskutočnia na území Slovenskej republiky v sobotu 10. novembra 2018, jedného člena a jedného 

náhradníka. 

  

      Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v mestskej časti Bratislava-Vajnory zvoláva starosta 

mestskej časti Bratislava-Vajnory (§ 170 ods. 5 zákona) na utorok 23. októbra 2018 o 16.00 hod do 

zasadacej miestnosti na 1. poschodí v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory na 

Roľníckej 109 v Bratislave-Vajnoroch. 
 

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 

 

Zároveň žiadame v oznámení o delegácii uviesť aj telefonické kontakty a e-mail, a to aj pre prípad 

potreby povolania náhradníka do miestnej volebnej komisie.  

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. 

      Oznámenie v listinnej forme je možné doručiť v úradných hodinách miestneho úradu: 

pondelok od 8.00 do 17.00 hod 

utorok  od 8.00 do 15.00 hod 

streda  od 8.00 do 17.00 hod 

štvrtok od 8.00 do 15.00 hod 

piatok  od 8.00 do 12.00 hod  

 

Posledný deň na podanie oznámenia je štvrtok 11. október 2018 od 8.00 do 24.00 h ! 

 

Kontaktné údaje: 

Gabriela Zemanová,  

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory,  

oddelenie vnútornej správy, prízemie, kancelária č. 112 

tel. číslo: 0911 821 617, e-mail: gzemanova@vajnory.sk       

 

 

 

         


