
Delegovanie do volebnej  komisie 
 
Miestna volebná komisia  
 

Do miestnej 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  doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v 
rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022). 
 
Kontaktné údaje pre doručovanie delegačných listín do miestnej  volebnej komisie:  
 

Roman Hudy  
 Obecný úrad Stretava č. 12,  072 13  p. Palín  

Tel. číslo:  056 64 972 04  
mobil:  0904 929 258 

  e-mail:  starosta@stretava.sk   
 
Úradné hodiny:  
 

Pondelok:  07.00  - 14.00  
Utorok:  07.00  - 14.00  
Streda:   07.00  - 14.00  
Štvrtok:  07.00  - 14.00 

  Piatok:   07.00  - 12.00 
 
Úradné hodiny v posledný deň lehoty na podávanie delegačných listín do miestnej 
volebnej komisie:  
 

Utorok - 30.08.2022   07.00 – 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 oznámenie 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. 


