
Delegovanie člena a náhradníka do  
OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE  

(pre voľby do orgánov samosprávy obcí a tiež pre voľby do orgánov samosprávnych krajov) 
 

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má 
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana 
alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.  
Taktiež môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka 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 okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia 
o delegovaní do okrskovej volebnej komisie] doručí politická strana alebo koalícia starostovi 
obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení 
volieb (do 22. septembra 2022). 
 
Dňa 22. septembra 2022 (štvrtok) od 16.00 hod. do 24.00 hod. je možné doručiť oznámenie  
o delegovaní člena v listinnej forme osobne zamestnancovi zodpovednému za organizačné  
zabezpečenie volieb v budove Mestskej polície v Šali. 
Miesto doručenia: Mestská polícia, budova COV, ul. Hollého č. 9, 927 05  Šaľa – m. č. Veča 
Pred doručením kontaktovať zodpovedného zamestnanca na tel. čísle +421 902 257 390.  
 
Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena 
okrskovej volebnej komisie. Politickým stranám a koalíciám   od po rúč a m e   pri výbere členov do 
okrskových volebných komisii prihliadať na to, aby delegovaný člen mohol uplatniť svoje volebné právo 
v tom volebnom okrsku, kde vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. (Zákon  
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov nepozná pre voľby do orgánov územnej samosprávy inštitút hlasovacieho 
preukazu, volič môže uplatniť svoje volebné právo len v tom volebnom okrsku, kde je zapísaný v zozname 
voličov.) 
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, 

a telefonického a e-mailového kontaktu, 
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať 

písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu, 
-    meno, priezvisko a podpis osoby: 

   -   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; 
   -   meno, priezvisko, 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 volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo 
elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na 
oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty.  
Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia 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 príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 
 
Podrobné informácie ohľadom delegovania do volebných komisií sú zverejnené na webovom sídle 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 
https://www.minv.sk/?selfgov22-info23  
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