
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE NA 

REFERENDUM KONANÉ 21. JANUÁRA 2023 

 

Okrsková volebná komisia 

V súlade s ustanovením § 201 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať 

politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného člena 

a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia 

starostovi obce v lehote do 24. novembra 2022. 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme na adresu: 

Obec Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica 

alebo elektronicky na adresu: obec@ochodnica.sk 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie musí obsahovať náležitosti v 

zmysle § 201 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po 

uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

 

 

ADRESA NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU 

PRE HLASOVANIE V REFERENDE 2023 

V súlade s ustanovením § 46 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v 

ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 

- osobne na Obecnom úrade v Ochodnici, Ochodnica 121, 023 35 najneskôr posledný pracovný deň pred      

konaním referenda v úradných hodinách t. j. 20. januára 2022 do 14:00 hod. 

- v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo 

dňom konania referenda 

- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb 

- elektronicky na adrese obec@ochodnica.sk  najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania 

volieb. 

 

Ochodnica, 11.11.2022 
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