
Obec NITRA NAD IPĽOM 

 

týmto oznamuje politickým subjektom, t. j. politickým stranám alebo koalíciám, ktorých 

kandidátna listina bola zaregistrovaná, že svoje návrhy na delegovanie za členov (náhradníkov) 

do okrskových volebných komisií na vykonanie volieb do NR SR v obci Nitra nad Ipľom môžu 

podať najneskôr do 08. 01.2020.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí 

politická strana alebo koalícia v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do EP (do 08. 

01. 2020) v listinnej forme poštou na adresu:  

 

Obec Nitra nad Ipľom 

Nitra nad Ipľom 96 

985 57  Holiša 

alebo osobne v úradných hodinách od 07.00 do 15.00 hod.  

alebo aj elektronicky na emailovej adrese obecnitra@gmail.com,  

najneskôr však do 24.00 hod. dňa 08. januára 2020.  

 

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 za politickú stranu 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. 

 

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, je 

žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných 

komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní 

člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt 

a e-mailovú adresu. 

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej 

komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na 

operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň 

konania volieb.  

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 podpísaný 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.  

 

Bc. Tivadar Berky, starosta obce 


