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 Oznámenie o delegovaní člena  a náhradníka do volebných komisií 

Miestna volebná komisia 
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí) 

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 
obecného zastupiteľstva. 

Do miestnej volebnej komisie v obciach, v ktorých je utvorený len jeden 
volebný okrsok má právo do 30. augusta 2022 delegovať jedného člena 
a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu 
pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého 
súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie [vzor 
oznámenia o delegovaní do miestnej volebnej komisie (DOCX, 18 
kB)] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, 
starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 
30. augusta 2022). 

Okrsková volebná komisia 
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí a tiež pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov) 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného 
náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby 
do obecného zastupiteľstva. Taktiež môže do okrskovej volebnej 
komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, 
ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho 
kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak 
v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej 
komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 
19 kB)] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, 
starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb 
(do 22. septembra 2022). 

 

 

 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_41tavoso/WSGOV22_DMVK.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_41tavoso/WSGOV22_DMVK.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_41tavoso/WSGOV22_DMVK.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_41tavoso/WSGOV22_DOkVK.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_41tavoso/WSGOV22_DOkVK.docx
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Kontaktné údaje pre doručovanie delegačných listín do miestnej a 
okrskovej volebnej komisie:  

Anna Bieliková  

Obecný úrad Nacina Ves 

Nacina Ves 229 

072 21 Nacina Ves 

 

Tel. číslo: 056/6498224 

mobil: 0918 662 134 

 e-mail: nacinaves@nacinaves.sk 

 

Úradne hodiny:   

Pondelok – Piatok :  8:00 – 15:00 hod.  

Úradne hodiny v posledný deň lehoty na podávanie delegačných listín:  

do miestnej volebnej komisie: utorok - 30. 08. 2022 8:00 – 24:00 hod.  

do okrskovej volebnej komisie: štvrtok - 22. 09. 2022 8:00 – 24:00 hod. 

 

 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. 
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