
DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ 
  
Miestna volebná komisia  

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej 

len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a jedného 

náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre 

voľby do mestského zastupiteľstva.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 

doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v 

rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018). 

 

Okrsková volebná komisia  

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného 

náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre 

voľby do mestského zastupiteľstva.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v 

rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 10. 2018).  

 

Spoločné podmienky pre delegovanie do volebných komisií 

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 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.  



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.  

 

Adresa na doručenie oznámenia  

 v listinnej forme: Mestský úrad, Mierové nám. č. 8, 903 01  Senec; 

 elektronicky: maczeakovaj@senec.sk. 

  

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a 

koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby primátora mesta. 

 

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý 

kandidát.  

 

Viac na : https://www.minv.sk/?oso18-info2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


