Delegovanie do okrskových komisií
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka
politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky
a petičný výbor.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej doručí politická
strana, koalícia alebo petičný výbor primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o
vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).
Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva
funkciu člena okrskovej volebnej komisie.
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
- určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.
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 volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena
politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval alebo doručením
písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom.
Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou, koalíciou alebo
petičným výborom takýto náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo
volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom
konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Termín delegovania: do 11. februára 2019

