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Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  
-  voľby do Národnej rady SR 2020 

      
     Mesto Malacky - Mestský úrad Malacky podľa § 49 ods.1 zákona č. 180/2014 Z. z.  
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého môže politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina 
bola zaregistrovaná pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, delegovať  
do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka, oznamuje nasledovné. 
 
1) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej 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. 

     V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb,  je žiaduce, 
aby na účely efektívnej komunikácie mesta Malacky - Mestského úradu Malacky s delegovanými 
členmi a náhradníkmi volebných okrskových komisií, delegovaný člen a náhradník okrskovej 
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 zvolanie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie, 
zasielanie pozvánok, oznámení ako aj ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie 
prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb. 
 
2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie  možno  doručiť  
      do 8. januára 2020 do 24:00 hodiny: 
 
 v listinnej forme: 

- osobne do podateľne Mestského úradu Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 
alebo priamo do klientskeho centra (prízemie) Mestského úradu Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, Malacky, a to Mgr. Alene Kmecovej alebo Mgr. Kataríne 
Kriškovej;  

- poštou na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 
avšak rozhodujúci je dátum, kedy bolo oznámenie doručené, nie podané na pošte;     

 elektronicky ako sken na e-mailovú adresu: volby@malacky.sk, rozhodujúci je dátum,    
            kedy bolo oznámenie doručené do tejto e-mailovej schránky príjemcu.   
 
Spracovala: Mgr. Alena Kmecová       
 (zdroj: Ministerstvo vnútra SR) 



 


