
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - KARLOVA VES  
Námestie sv. Františka 8, 842 62  B r a t i s l a v a 4 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
                                                                                                                  Bratislava, 18.12.2015 
 
 

DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA 
 DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE 

(usmernenie pre politické subjekty) 
 
 
Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia (ďalej len „politický subjekt“), ktorej 
kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže delegovať do okrskovej volebnej komisie (ďalej len 
„OVK“)  jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní doručí politický subjekt 
starostovi najneskôr v pondelok 11.1.2016. Delegovanie členov a náhradníkov politických strán do 
OVK v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bude v listinnej podobe preberať v úradných 
hodinách v týždni od 4.1.2016 do 8.1.2016 Ing. Kosnáč alebo Mgr. Beňo na č. dv. 210: 
- v pondelok 11.1.2015 v čase od 8,00 do 18,00 Ing. Kosnáč na č. dv. 210. 
 
Oznámenie o delegovaní možno doručiť aj elektronicky na mailovú adresu: 

organizacne@karlovaves.sk 
najneskôr však v pondelok 11.1.2015 do 24,00 hod. Na oznámenia doručené po 
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí   podľa zákona obsahovať: 

1. meno a priezvisko, 
2. dátum narodenia, 
3. adresu, na ktorú možno doručovať písomnosti. 

Odporúčame kvôli vyššej flexibilite a rýchlejšiemu kontaktu uviesť aj: 
4. telefonický kontakt a 
5. mailovú adresu. 

Oznámenie musí ešte obsahovať 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. Odporúčame uviesť aj telefonický 
kontakt osoby oprávnenej konať za politický subjekt.  
V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je ustanovených pre voľby do NR SR 30 okrskov, to 
znamená, že každý politický subjekt môže delegovať do okrskových volebných komisií najviac 30 
členov a 30 náhradníkov. 
Počet okrskov a kde sa nachádzajú nájdete tu: 
http://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Urcenie_volebnych_okrskov_NRSR_2016_final.pdf 
 
                                                                                             Ing. Gabriel Kosnáč, v. r. 
                                                                                             vedúci organizačného odd. 
                                                                                             Tel.: 0940 63412 
                                                                                             Mail: gabriel.kosnac@karlovaves.sk 
 


