
Elektronická  adresa 
na  doručovanie oznámení  o  delegovaní  jedného  člena  a  jedného 
náhradníka do volebných komisií v elektronickej forme. 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
                                              Miestna volebná komisia 
 
Elektronická  forma  oznámenia o delegovaní jedného člena  a  jedného náhradníka  
do miestnej volebnej komisie sa doručuje RNDr. Martinovi Zaťovičovi, starostovi  
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na elektronickú adresu 
 
                                               volby@dubravka.sk 
 
najneskôr  v  termíne   do  11. septembra  2018  (utorok), vrátane.    
 
 
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. 
 
 
Odporúčam  uviesť  aj  mobilný  a  elektronický  kontakt   na  člena  a  náhradníka 
komisie. 
 
Oznámenie o delegovaní člena  a  náhradníka  do miestnej volebnej komisie okrem  
elektronickej formy možno urobiť aj v listinnej  forme, taktiež sa  doručuje RNDr. 
Martinovi  Zaťovičovi,  starostovi  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  v  termíne  
do 11. septembra 2018, vrátane. 
 
 
 



Okrsková volebná komisia 
 
Elektronická  forma  oznámenia  o delegovaní jedného člena a  jedného náhradníka  
do okrskovej volebnej komisie  sa doručuje  RNDr. Martinovi Zaťovičovi, staros- 
tovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka na elektronickú adresu  
 

volby@dubravka.sk 
 

najneskôr  v  termíne   do 11. októbra  2018  (štvrtok), vrátane.   
 
 
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. 
 
 
Odporúčam  uviesť  aj  mobilný  a  elektronický  kontakt  na  člena   a  náhradníka 
komisie. 
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie okrem  
elektronickej formy možno urobiť aj v listinnej  forme, taktiež sa  doručuje RNDr. 
Martinovi  Zaťovičovi,  starostovi  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  v  termíne  
do 11. októbra  2018, vrátane. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Mgr. Jozef  Kralovič, v. r. 
                                                                        vedúci organizačného oddelenia 
 
 
 


