
 

Informácie k delegovaniu členov a náhradníkov do mestskej volebnej 

komisie a do  okrskových volebných komisií 

 
 

1. 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 primátorke mesta, v lehote uvedenej v 
rozhodnutí o vyhlásení volieb do 30. augusta 2022 do 24.00 hod. 
elektronicky alebo v listinnej forme. 

A) Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do 

volebnej komisie ako sken.  

E-mailové adresy na zaslanie oznámení : 

nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk 

jana.benova@banskastiavnica.sk 

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. 

 

B) V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena 

a náhradníka :  

- osobne do podateľne Mestského úradu v Banskej Štiavnici počas 

úradných hodín  

- prostredníctvom pošty na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie č. 1, 

969 24 Banská Štiavnica. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je 

rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v 

tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 

  

Pre odovzdanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do mestskej 

volebnej komisie bude dňa 30.8.2022 do 24.00 hod.  zriadená služba 

v Klientskom centre (budova  Rubigallu na prízemí) ,  Nám. sv. 

Trojice 3. V prípade potreby kontaktujte Mgr. Janu Beňovú na tel. č. 

045/694 963 9. 
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2. Do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 

mesta 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.   

 

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá:  

A)  politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre    

      voľby primátora mesta  
B)  nezávislý kandidát.  

 

Delegovanie člena a náhradníka / nemusí mať trvalý pobyt v meste/ do 

okrskovej volebnej komisie podáva politická strana alebo koalícia na 

určenom tlačive a v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 

22. septembra 2022 do 24:00 hod.  

 

Formy doručenia a podmienky platnosti oznámení sú zhodné s 

delegovaním členov a náhradníkov do mestskej volebnej komisie. 

 

Pre odovzdanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej                  

volebnej komisie bude dňa  22.9.2022 zriadená  služba do 24.00  hod. 

v Klientskom centre ( budova Rubigallu na prízemí) ,  Nám. sv. 

Trojice 3. V prípade potreby kontaktujte Mgr. Janu Beňovú na tel. č. 

045/694 963 9. 

 


