
Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 
v zmysle § 49 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej 
kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o 
delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote 
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.  
 
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) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak 
ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu 
tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.  
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo 
elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa 
lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  
 
V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z.  
zo dňa  5. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky lehota 
na utvorenie okrskových volebných komisií  je:  08.01.2020. 
 
 
Elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej 
volebnej komisie: 
 
 
Mestský úrad Komárno 
Sociálny a správny odbor 
Oddelenie evidencie obyvateľstva a budov 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
tel.:   
 035/2851 310,  
 035/2851 361, 
 
e-mail:  
 erika.huslickova@komarno.sk 
 imrich.toth@komarno.sk 
 
 
 
 
 
 
VYVESENÉ:  05.11.2019 
 



 

Tagok delegálása a választókörzeti választási bizottságokba 
a választójog gyakorlásának feltételeiről valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló 180/2014 – es számú 
törvény 49 § értelmében 

 
 
A választókörzeti választási bizottságba egy tagot és egy póttagot delegálhat a 
nyilvántartásba vett jelöltlistával rendelkező politikai párt vagy koalíció. A delegálásról szóló 
értesítést a politikai párt vagy koalíció a község polgármesterének kézbesíti a választások 
kiírásáról szóló határozatban megszabott határidőn belül.  
 
A tag és póttag delegálásáról szóló értesítés tartalmazza  
 
a) a tag utónevét és családi nevét, születése dátumát, valamint postai értesítési címét, 
amelyre iratok kézbesíthetőek,  
b) a póttag utónevét és családi nevét, születése dátumát, valamint postai értesítési címét, 
amelyre iratok kézbesíthetőek,  
c) azon személy aláírását, aki jogosult a politikai párt nevében eljárni és a politikai párt 
bélyegzőjének lenyomatát; amennyiben koalícióról van szó, a koalíciót alkotó összes párt 
nevében eljárni jogosult személy utónevét és családi nevét és aláírását, valamint a koalíció 
bélyegzőjének lenyomatát.  
 
A tag és póttag delegálásáról szóló értesítés okirat formájában vagy elektronikus úton 
kézbesíthető. A kézbesítés határideje a meghatározásra került időtartam utolsó napja 
elteltével jár le. A határidő letelte után kézbesítésre kerülő értesítéseket nem veszik 
figyelembe. 
 
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökének 2019. november 05-én kelt 
3351/2019 számú határozata alapján a választókörzeti választási bizottságok kialakításának 
határideje: 2020.01.08. 
 
 
A választókörzeti választási bizottságba történő tagok ill. póttagok delegállására szolgáló 
elektronikus címek: 
 
 
Komáromi Városi Hivatal 
Szociális és Közigazgatási Főosztály 
Lakosság - és épületnyilvántartási osztály 
Vársor u. 3 
945 01 Komárno 
 
tel.:   
 035/2851 310,  
 035/2851 361, 
 
e-mail: erika.huslickova@komarno.sk 
 imrich.toth@komarno.sk 
 
 
 
VYVESENÉ:  05.11.2019 


