
OZNÁMENIE 
o odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  

 do okrskovej volebnej komisie  
pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka 
politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor 
oznámenia o delegovaní do okrskovej 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 1. apríla 2019). 

 

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

doručovať písomnosti, 
•  meno, priezvisko a podpis osoby 

-  oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; 
-  meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu 

koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu. 

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. 

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením 
oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením 
zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie. 
 
 
 



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 
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme: 

- v listinnej forme poštou na adresu: Obec Bodíky, 930 31 Bodíky č. 174 
- v listinnej forme osobne do podateľne Obecného úradu Bodíky, 930 31 Bodíky č. 174, 
v úradných hodinách obce: 

Pondelok / Hétfő 8,00 - 12,30 hod.  13,00 - 15,00 hod. 

Utorok / Kedd 8,00 -12,30 hod.                        13,00 - 17,00 hod. 

Streda / Szerda   8,00 - 12,30 hod.  13,00 - 15,00 hod. 

Štvrtok / Csütörtök          8,00 - 12,30 hod.   

Piatok / Péntek 8,00 – 13,00 hod.   
 
 
- v elektronickej forme zaslaním skenu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do 
miestnej volebnej komisie na e-mailovú adresu:     obecbodiky@gmail.com 
 


