
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 

 

Oznámenie  - zodpovedného zamestnanca za organizačno-

technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 

2018 a zapisovateľ miestnej volebnej komisie 

 

     Obec Korňa určilo zodpovedného zamestnanca za organizačno-technické 

zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 a zároveň 

zapisovateľkou miestnej volebnej komisie – p. Danielu Neherovú, e-mail: 

danielaneherova@korna.sk,  č. t. 041/4356213, mob. 0908 747 312, Obecný 

úrad Korňa. 

 

Delegovanie do volebných komisií 

Do miestnej volebnej komisie  môže delegovať jedného člena a jedného 

náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre 

voľby do obecného zastupiteľstva v termíne: do 11.09.2018 starostovi obce 

 

Do okrskových volebných komisií /v obci budú pracovať 3 okrskové volebné 

komisie/ môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana 

alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného 

zastupiteľstva v termíne do: 11. 10. 2018 starostovi obce 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť 

v listinnej forme alebo elektronicky na: 

e-mail: danielaneherova@korna.sk  

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej 

komisie ako sken, v listinnej podobe na adresu Obecný úrad Korňa, 023 21 

Korňa. 

Vzory pre delegovanie do miestnej a okrskovej volebnej  komisie nájdete na 

stránke Ministerstva vnútra SR – www.minv.sk/?volby-oso2018, v časti 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície. 
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Podávanie kandidátnych listín pre Voľby do orgánov 

samosprávy obcí 2018 

 

Kandidátne listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí  preberá: 

p. Daniela Neherová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Korni. 

Tel. č. 041/4356213 

Mobil: 0908 747 312 

Kandidátne listiny sa preberajú počas úradných hodín Obecného úradu Korňa. 

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 11.09.2018 

v čase od 7,00 hod.  – 24,00 hod. , kedy do 15,00 hod.  je možné kandidátne 

listiny odovzdať na Obecnom úrade v Korni a od 15,00 hod. do 24,00 hod. 

zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Neherovej na adrese trvalého 

pobytu Nižná Korňa 511. 

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na 

kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada. 


