
Delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie pre referendum 

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena 

a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v NR SR                

( ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum. 
 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana                                    

alebo koalícia a petičný výbor za referendum starostovi obce Žabokreky nad 

Nitrou v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda - do 24. novembra 

2022 do 24.00 h (štvrtok). 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej 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; 

- určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor                                

  za referendum 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

možno doručiť poštou v listinnej forme na adresu:  

                                                 Obec Žabokreky nad Nitrou 

                                                 Cyril Cabadaj, starosta obce 

                                                 Žabokreky nad Nitrou  216 

                                                 958 52 Žabokreky nad Nitrou 

- resp. osobne doniesť  do podateľne na Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou  

  216 

- Elektronickou formou (e-mailom) na adresu: starosta@zabokrekynadnitrou.sk  

(elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena                             

a náhradníka do volebnej komisie). 

 

Prípadné otázky môžete adresovať na pracovníčku Obecného úradu: 

Ing. Mariana Sneženková, tel.: 038/5421 123, e-mailom: 

mariana.snezenkova@zabokrekynadnitrou.sk, resp. osobne v kancelárii                      

„ matričný úrad“.  

Prílohy: 

1. Zoznam volebných okrskov v obci Žabokreky nad Nitrou 

2. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

mailto:starosta@zabokrekynadnitrou.sk


 

 

   

 

               Zoznam volebných okrskov v obci Žabokreky nad Nitrou 
 

 

 Obec Žabokreky nad Nitrou má vytvorený  jeden volebný okrsok (č.1) 

 

Volebná miestnosť: Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

politická strana alebo politické hnutie alebo petičný výbor za referendum 

Cyril Cabadaj, starosta obce                                                                                                      

                                                                  Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou 216  

958 52 Žabokreky nad Nitrou 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Podľa § 201 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 pre 

referendum v roku 2023 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 

 
telefónne číslo      e-mailová adresa 

za náhradníka 

 
meno, priezvisko, titul      dátum narodenia 

 
adresa na doručovanie písomností 

 
telefónne číslo      e-mailová adresa 

V 

Dátum      
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať 

v mene politickej strany, politického hnutia 

alebo osoby určenej pre styk s orgánom 

verejnej správy, ak ide o petičný výbor pre referendum 

odtlačok pečiatky 

politickej strany alebo politického hnutia 


