OBEC KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č.1, PSČ 919 24
Oznámenie k doručovaniu oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do
miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
Obec Križovany nad Dudváhom v nadväznosti na § 169 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje adresu na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do
miestnej volebnej komisie, ktorá je nasledovná:
a) doručovanie elektronickou formou na adresu: starosta@križovany.sk
b) doručovanie v listinnej forme poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu:
Obecný úrad Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom č. 1
Lehota na doručenie oznámení končí uplynutím posledného dňa lehoty, t.j. v zmysle Rozhodnutia
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
uplynutím dňa 11.09.2018. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Do
miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu
listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka (§ 169 ods. 1
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať
písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak
ide o koalíciu.
V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, je žiaduce, aby na
účely efektívnej komunikácie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebnej komisie, delegovaný
člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do
volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a/alebo e-mailovú adresu.
Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie,
zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne
zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

