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Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej 
komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 

 
 

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce PaedDr. Kvetoslavou Mižákovou zverejňuje emailovú adresu a 
kontaktnú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby 
prezidenta Slovenskej republiky 2019. 

 

LEHOTA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA JE DO 11.02.2019 

 

OcÚ Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné,  

tel.kontakt: 057/44 95 231,  

email: ocu.tovarne@mail.t-com.sk. 

 

Úradné hodiny: 

 

Pondelok:            07:30 - 15:30             obed 12:00 - 12:30 

Utorok:           07:30 - 15:30            obed 12:00 - 12:30 

Streda.              07:00 - 17:00            obed 12:00 - 12:30 

Štvrtok:              07:30 - 15:30            obed 12:00 - 12:30 

Piatok:            07:00 - 12:30             nestránkový deň 

 

 

 Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo 
koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.  

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia 
alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to do 11.02.2019.  

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo 
elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie 
doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  

 V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa 
politická strana, koalícia alebo petičný výbor rozhodne pre doručenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo 
volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie 
podané na pošte. 

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik 
členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky. 
Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 

      


