
 

 

Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 

DORUČOVANIE DELEGOVANÝCH ČLENOV A NÁHRADNÍKOV 

DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov – 

spojené voľby 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka  

✓ politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského 

zastupiteľstva 

✓ 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.  

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať nasledovné 

údaje: meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať 

písomnosti, telefonický a e-mailový kontakt, meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s 

uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický a e-mailový kontakt, meno, 

priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej 

strany; meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a 

odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu. 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo 

koalícia primátorovi mesta v lehote do 22. septembra 2022 v listinnej forme alebo e-mailom.  

Viď.:  

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/subcontent/volby2022_dorucovanie_oznameni_o_delegovani

_clenov_a_nahradnikov_do_volebnych_komisii.pdf  

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  

Listinnú formu oznámenia o delegovaní člena možno doručiť osobne alebo prostredníctvom pošty na 

adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok. Rozhodujúci je dátum, kedy bolo 

oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.  

Elektronicky podané oznámenie o delegovaní člena a náhradníka je potrebné zaslať ako sken na e-

mailovú adresu volby@pezinok.sk. 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.  

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu len pre voľby primátora mesta.  

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát.  

 

Kontaktná osoba: Mgr. Margita Somorovská – klientske centrum 

 

Telefónne číslo: 033/6901 000 a mobil +421 948 860 582 

 

Emailová adresa: volby@msupezinok.sk 

 

V posledný deň lehoty 22.9.2022 je možné doručiť oznámenia v čase od 7,30 do 11,30 a od 12,30 do 

24,00 h. 

V čase po 17:00 je potrebné pri vstupe do budovy mestského úradu zazvoniť Mestskej polícii, 

ktorá otvorí vstupné dvere. 
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