
ZVEREJNENIE  E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENOV 

DO ŠPECIÁLNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 

 

 

V súlade s ustanoveniami zákona číslo 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania 

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré 

sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa 

na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje 

špeciálna volebná komisia. 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce je sídlom špeciálnej volebnej komisie pre 

špeciálny volebný obvod, do územia ktorého patrí mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

a mestská časť Košice-Ťahanovce.  

Do špeciálnej volebnej komisie so sídlom v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
môže delegovať jedného člena politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala 
kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce. Inštitút „náhradníka“ zákon o špeciálnom hlasovaní neupravuje, teda politické 
subjekty náhradníka do špeciálnej volebnej komisie nedelegujú. 

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie  doručí politická strana 
alebo koalícia starostovi mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce najneskôr do 9. októbra 
2022.  

Oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme 
alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím 
posledného dňa lehoty (9. októbra 2022). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa 
neprihliada. 

V listinnej forme musí byť oznámenie doručené najneskôr v posledný deň lehoty. V tento 
deň je možné doručiť oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie v úradných 
hodinách do podateľne miestneho úradu a mimo úradných hodín do poštovej schránky 
miestneho úradu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie ako 
sken na e-mailovú adresu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce: mutah@tahanovce.sk   

Pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie 
doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie 
odoslané. 

 

 


