
  

INFORMÁCIA 
o delegovaní členov a náhradníkov 

do miestnej volebnej komisie 
 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

   

      Do miestnej volebnej komisie, ktorá sa vytvorí pre voľby do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti 

Bratislava-Vajnory, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá 

podáva kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva.  

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo 

koalícia starostovi mestskej časti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. najneskôr do utorka 

30. augusta 2022 do 24.00 h. 

  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať: 

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

a telefonického a e-mailového kontaktu, 

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

písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu, 

c) 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, ak ide o koalíciu. 

 

      Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka 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 neprihliada. 

 

      V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne v úradných hodinách miestneho 

úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politické 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.  

 

Úradné hodiny 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  

 

Kontaktné údaje: 

Gabriela Zemanová 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory 

Roľnícka 109 

831 07  Bratislava 

prízemie, kancelária č. 112 

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

 

      Prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Vajnory zvoláva starosta 

mestskej časti Bratislava-Vajnory (§ 169 ods. 5 zákona) na utorok 6. septembra 2022 o 16.00 hod do 

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

Roľníckej 109 v Bratislave-Vajnoroch. 

 

         


