Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre
voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej
kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o
delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 01.04.2019.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
 meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
 meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
 podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej
strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú
politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo
elektronicky a to :




osobne do podateľne Mestského úradu v Rožňave
poštou na adresu: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
e-mailom na adresu: volby@roznava.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na
oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
Zoznam volebných okrskov v meste Rožňava:
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Názov okrsku
Reformovaná cirkevná základná škola
Základná škola, Ul.J.A.Komenského
Základná škola, Ul.J.A.Komenského
Základná škola, Ul.J.A.Komenského
Sobášna sieň
Základná škola, Zlatá ul.
Základná škola, Zlatá ul.
Základná škola, Ul. pionierov
Mestský úrad
Základná škola, Ul. pionierov
Základná škola, Ul. pionierov
DOS - malometrážne byty
Podnikateľský inkubátor
Podnikateľský inkubátor
Základná škola - JUH
Základná škola - JUH
Bývalý klub ŽB
Bývalý klub dôchodcov Nadabula

Adresa okrsku
Kozmonautov 2, Rožňava
J.A.Komenského 5, Rožňava
J.A.Komenského 5, Rožňava
J.A.Komenského 5, Rožňava
Akademika Hronca 9, Rožňava
Zlatá 2, Rožňava
Zlatá 2, Rožňava
Pionierov 1, Rožňava
Šafárikova 29, Rožňava
Pionierov 1, Rožňava
Pionierov 1, Rožňava
Jovická 66, Rožňava
Zakarpatská 19, Rožňava
Zakarpatská 19, Rožňava
Zakarpatská 24, Rožňava
Zakarpatská 24, Rožňava
Rožňavská Baňa 166, Rožňava
Nadabula 176

