
  Harmonogram 
organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí  a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov  dňa 29. októbra 2022 v meste Banská Štiavnica 

 

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí  a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia 

realizovať tieto úlohy: 

 

 

P. 

č. 

Úloha Zodpovednosť Termín do: 

1. Vypracovať harmonogram organizačno- technického zabezpečenia 

volieb na podmienky mesta Banská Štiavnica 

Mgr. Jana Beňová 

 

do 20.07.2022 

2. Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno- technické 

zabezpečenie volieb          

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

 

do 20.07.2022 

3. 

 

Zverejniť volebné obvody a počet poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktorý sa v nich majú zvoliť na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta. 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

 

do 20.07.2022 

4. Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov mestského 

zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu 

SR v príslušnom kraji  

Mgr. Jana Beňová do 20.07.2022 

5. Vymenovať zapisovateľa mestskej volebnej komisie a zverejniť na 

úradnej tabuli a webovom sídle mesta jeho meno a priezvisko, sídlo, 

telefónne číslo a emailovú adresu  

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

 

do 20.07.2022 

6. Zaregistrovať mesto na elektronické spracovanie výsledkov volieb 

prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SR 

 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

do 05.08.2022 

7. Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov mesta 

 

Mgr. Jana Beňová do 05.08.2022 

8. Aktualizovať stály zoznam voličov 

 

Mgr. Jana Beňová priebežne 

9. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci 

námietkového konania 

Ing. Ivana Nikolajová 

Mgr. Jana Beňová 

do 3 dní od 

podania 

námietky 

 

10. Zverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle emailovú adresu na 

doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej 

volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie 

 

Mgr. Jana Beňová do 05.08.2022 

11. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre spojené voľby.  

Informáciu o okrskoch a volebných miestnostiach zverejniť na úradnej 

tabuli a webovom sídle; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému 

okresnému úradu 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

Mgr. Jana Beňová 

do 10.08.2022 

12. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

do 10.08.2022 

13. Doručenie kandidátnych listín v listinnej forme prostredníctvom svojho 

splnomocnenca politic. strán, politic. hnutí, koalícií. Nezávislí kandidáti 

doručujú kandidátne listiny osobne alebo prostredníctvom 

splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnili zapisovateľovi 

mestskej volebnej komisi 

zapisovateľ mestskej 

volebnej komisie 

do 30.08.2022 

do 24.00 hod. 



 

14. Do mestskej volebnej komisie môže delegovať jedného člena 

a jedného náhradníka politická strana  alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej 

komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta 

v listinnej forme osobne , poštou alebo emailom ako sken. Za týmto 

účelom zabezpečiť službu na MsÚ. 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

do 30.08.2022 

do 24.00 hod. 

15. Vymenovať chýbajúcich členov mestskej volebnej komisie Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

do 31.08.2022 

16. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie mestskej volebnej komisie 

a vykonať poučenie zapisovateľa a členov mestskej voleb. komisie 

o ochrane osobných údajov 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

zapisovateľ mestskej 

volebnej komisie 

do 07.09.2022 

17. Vykonať školenie predsedu a podpredsedu mestskej volebnej komisie 

k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácii kandidátov 

zapisovateľ mestskej 

volebnej komisie 

do 09.09.2022 

18. Do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí a tiež pre voľby do orgánov samosprávnych krajov môže 

delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo 

koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského 

zastupiteľstva. Taktiež môže do okrskovej volebnej komisie delegovať 

jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, 

ktorá podáva 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 okrskovej volebnej 

komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta 

v listinnej forme osobne , poštou alebo emailom ako sken. Za týmto 

účelom zabezpečiť službu na MsÚ. 

 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

do 22.09.2022 

do 24,00 hod. 

19. 

 

 

 

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

do 23.09.2022 

20. Zabezpečiť pre mestskú volebnú komisiu a okrskové volebné komisie 

technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického 

vyhotovenia a zaslania zápisných volebných komisií 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

 

do 23.09.2022 

21 Vyhotoviť a zaslať Ministerstvu vnútra SR a odbornému 

sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie prostredníctvom 

okresného úradu v elektronickej podobe zoznam kandidátov 

registrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby 

primátora mesta na účely spracovania výsledkov volieb a bezodkladne 

zasielať MSV SR a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej 

volebnej komisie v elektronickej podobe informáciu o vzdaní sa alebo 

o odvolaní kandidatúry 

mestská volebná komisia 

v spolupráci so 

zapisovateľkou mestskej 

volebnej komisie 

do 24.09.2022 

 

 

a do 27.10.2022 

22. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie voleb. plagátov v rovnakom 

pomere podľa  počtu  kandidujúcich politických strán, koalícií 

a nezávislých kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa 

kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre 

voľby  primátora mesta 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

Ing. Rastislav Marko 

do 04.10.2022 

24. 

 

 

Vyhotoviť  a doručiť do každej domácnosti  oznámenie o čase a mieste 

konania volieb do orgánov samosprávy obcí a oznámenie o čase 

a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

Mgr .Jana Beňová 

do 04.10.2022 



25. Uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zoznam 

zaregistrovaných kandidátov pre voľby do MsZ a pre voľby primátora 

mesta a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do 

zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby 

predsedu samosprávneho kraja 

zapisovateľ mestskej 

volebnej komisie 

Mgr. Jana Beňová 

do 04.10.2022 

26. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie členov OVK, na ktorom zložia 

zákonom predpísaný sľub 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

Mgr. Jana Beňová 

do 05.10.2022 

27. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia 

mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu 

poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur 

na MsVK a každú OVK 

 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

do 19.10.2022 

28. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

a zapisovateľ OVK 

do 25.10.2022 

29. Zabezpečiť vybavenie  volebných miestností Mgr. Jana Beňová 

Ing. Rastislav Marko 

do 28.10.2022 

30. Zabezpečiť prepravu  pred a počas volieb Ing. Ivana Nikolajová 

       prednostka MsÚ 

29.10.2022 

30.10.2022 

31. Vyhotoviť zoznamy voličov podľa okrskov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

 

Mgr. Jana Beňová 28.10.2022 

32. Odovzdať predsedom OVK v jednom  rovnopise zoznam voličov pre  

voľby do orgánov samosprávy obcí a v jednom rovnopise zoznam 

voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; hlasovacie lístky, 

obálky samostatne pre každé voľby a ostatný volebný materiál pre 

potreby komisií 

 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

najneskôr hodinu 

pred začatím 

hlasovania 

29.10.2022 

33. Zabezpečiť doručenie zápisnice mestskej volebnej komisie okresnému 

úradu 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

do troch dní po 

podpísaní 

zápisnice MsVK 

34. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov samosprávnemu kraju 

Ing. Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

do troch dní po 

podpísaní 

zápisnice OVK 

35. Prevziať do úschovy volebné dokumenty mestskej volebnej komisie 

a okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy mesta 

a volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov 

samosprávnych krajov 

Ing, Ivana Nikolajová 

prednostka MsÚ 

Jana Beňová 

bezprostredne po 

ukončení 

volieb 

36. Spracovať a zverejniť výsledky volieb Zapisovateľ MsVK 

Mgr. Jana Beňová 

bezprostredne po 

ukončení 

volieb 

37. Urobiť finančné vyúčtovanie nákladov volieb a spolu s komentárom 

predložiť OÚ ZH                 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta 

Mgr. Jana Beňová 

podľa 

pokynov 

OÚ ZH 

 

 

 

V Banskej Štiavnici 18.07.2022                                                                               Schválil: Mgr. Nadežda Babiaková 

Vypracovala: Mgr. Jana Beňová               primátorka mesta 

                             


