
Podávanie kandidátnych listín 

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie : p. Daniela Neherová 

Sídlo: Obecný úrad Korňa, kancelária matriky 

 

Telefónne číslo, e-mail: 041/4356 213 kl. 5, danielaneherova@korna.sk 

 

Kandidátne listiny sa doručujú počas úradných hodín Obecného úradu v Korni: 

od 07.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. 

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022, 

počas úradných hodín obecného úradu t. j. od 07.00 hod. do 11.00 hod. a od 

12.00 hod. do 15.00 hod. 

V čase od 15.00 hod. do 24.00 hod.  dňa 30.8.2022 zapisovateľke miestnej 

volebnej komisie p. Daniele Neherovej na adrese trvalého pobytu, Nižná Korňa 

511, Korňa. 

 

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na 

kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada. 

Upozorňujeme 

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred 

dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľkou miestnej volebnej 

komisie, keďže zapisovateľka ako zamestnanec obce nemusí byť stále prítomná 

priamo vo svojej kancelárii (napr. v prípade čerpania dovolenky ...) 
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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. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka 

sa doručuje zapisovateľke MVK obce v termíne do 30. augusta 2022. 

 

Do okrskových volebných komisií – 3 okrskové volebné 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 sa doručuje zapisovateľke MVK 

obce v termíne do 22. septembra 2022. 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej 

forme (prostredníctvom pošty) alebo elektronicky (e-mailom) ako sken: 

 starostka@korna.sk  

 danielaneherova@korna.sk 

 

V listinnej forme na adresu: Obecný úrad Korňa 

                                              023 21 Korňa 517 
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