
Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie 
 
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka 
politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola 
zaregistrovaná. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie (ďalej len 
„Oznámenie“) doručí politická strana alebo koalícia najneskôr do 1. apríla 2019. 
 
Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa1, telefónne číslo2 člena a náhradníka sa 
oznamujú v úradných hodinách miestneho úradu: 
Pondelok: 08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod. 
Utorok:  08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod. 
Streda:  08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod. 
Štvrtok:  08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod. 
Piatok:  08.00 – 12.00 hod., 12.30 – 13.00 hod. 
 
a v pondelok 1. apríla 2019 v čase do 24.00 hod.  
(v pondelok po úradných hodinách je možný vstup do budovy miestneho úradu len 
z Medenej ulice č. 2) 
 
v kancelárii č. 143, 1. poschodie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, Bratislava, kontaktná osoba: 
 
Ing. Paulína Schmidtová 
 
e-mail: paulina.schmidtova@staremesto.sk 
tel.: +421 2 59 246 287 
mob.: 0903/432 465 
 
Doplňujúce info: 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka okrem vyššie uvedených údajov musí 
obsahovať tiež meno, priezvisko a podpis osoby 

1. oprávnenej konať za politickú stranu / politické hnutie a odtlačok pečiatky 
politickej strany / politického hnutia 

2. oprávnenej konať za každú politickú stranu / politické hnutie tvoriace koalíciu 
a odtlačok jej / jeho pečiatky – ak ide o koalíciu 

 
Oznámenie možno urobiť v listinnej forme (osobne alebo prostredníctvom pošty) alebo 
elektronicky. 
 
Vyplnením nepovinného údaja (telefónne číslo) politická strana/politické 
hnutie/koalícia potvrdzuje, že v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol politickej strane alebo 
politickému hnutiu alebo koalícii delegovaným členom, náhradníkom udelený súhlas 
na spracovanie svojho osobného údaja v rozsahu telefónne číslo na účel priamej 
komunikácie člena, náhradníka vo veci výkonu volebného práva podľa príslušného 
právneho predpisu s politickou stranou/politickým hnutím/koalíciou a orgánmi verejnej 
moci. 
 

                                                 
1 adresa na doručovanie písomností, t. j. korešpondenčná adresa, príp. e-mailová adresa 
2 nepovinný údaj  



 
politická strana alebo politické hnutie alebo koalícia 

 
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
starostka  
mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Podľa § 79 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že 
do okrskovej volebnej komisie vo volebnom okrsku č. __________  

 
d e l e g u j e m 

za člena 
 

meno, priezvisko, titul      dátum narodenia 

 
adresa na doručovanie písomností (korešpondenčná adresa, e-mailová adresa) 

 
telefónne číslo1 

 
 
 

za náhradníka 
 

meno, priezvisko, titul      dátum narodenia 

 
adresa na doručovanie písomností (korešpondenčná adresa, e-mailová adresa) 

 
xtelefónne číslo1 

V 

Dátum  
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať 
v mene politickej strany alebo politického hnutia; 

odtlačok pečiatky  
politickej strany alebo politického hnutia 2

 

                                                 
1 Vyplnením nepovinného údaja (telefónne číslo) potvrdzujeme, že v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov bol politickej strane alebo politickému hnutiu alebo koalícii členom, náhradníkom udelený súhlas na 
spracovanie svojho osobného údaja v rozsahu telefónne číslo na účel priamej komunikácie. 

2 V prípade koalície sa uvedú mená, priezviská a podpisy osôb oprávnených konať v mene politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu a 
odtlačky ich pečiatok. 


