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      Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím 
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov 
samosprávnych krajov: 
 

1. s t a n o v u j e m  
 
za mesto Trenčín osoby zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie volieb do 
orgánov samosprávnych krajov: 
 
Ing. Jaroslav Pagáč    -    prednosta mestského úradu   
JUDr. Katarína Mrázová     -    vedúca útvaru právneho  
Mgr. Andrea Hniličková  - útvar interných služieb 
Ing. Andrea Prnová Žilková  - útvar ekonomický 
Mgr. Gabriela  Peťovská  - útvar právny  
Mgr. Iveta Plešová   - útvar právny  
Mária Kivarottová   - útvar klientskeho centra a matriky 
Zuzana Kristová   - útvar klientskeho centra a matriky 
 
     Na príprave a zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov sa budú podieľať aj 
ostatní zamestnanci mesta podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické 
zabezpečenie volieb. 
 
2. s c h v a ľ u j e m  
 
harmonogram zabezpečenia  volieb do orgánov samosprávnych krajov v zmysle prílohy   č.1 
tohto rozhodnutia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Mgr. Richard Rybníček v.r. 
               primátor  mesta 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 
 

Harmonogram zabezpečenia volieb 
do orgánov samosprávnych krajov,  

ktoré sa uskutočnia dňa 4. novembra 2017  
 

TERMÍN ÚLOHY 

do 05.09.2017 - stanoviť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti  
(rozhodnutie predsedu NR SR č. 166/2017 Z.z. o 
vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov) 

v dostatočnom časovom predstihu  - vymenovať zapisovateľov  okrskových volebných 
komisií  
(§ 19 ods.4 a 5 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

do 05.10.2017 - dohliadnuť na utvorenie okrskových volebných komisií 
(do okrskovej volebnej komisie môže delegovať 
politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu 
listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, 
súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a 
jedného náhradníka - rozhodnutie predsedu NR SR, § 
138 ods. 1 zákona) 

06.10.2017 - vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných 
komisií  
(§ 138 ods. 4 zákona) 

do 10.10.2017 - zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskových 
volebných komisií  
(rozhodnutie predsedu NR SR a § 138 ods. 5 zákona)  

najneskôr 25 dní predo dňom 
konania volieb, t.j. do 10.10.2017 

- doručiť do každej domácnosti oznámenie, v ktorom sa 
uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebná 
miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka 
a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti  
(§ 21 ods.3 zákona) 

najneskôr 25 dní predo dňom 
konania volieb, t.j. do 10.10.2017 

- uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre 
voľby do zastupiteľstva a  zoznam zaregistrovaných 
kandidátov  pre voľby predsedu samosprávneho kraja 
spôsobom v mieste obvyklým. (§ 141 ods.3 zákona a § 
146 ods. 3 zákona) 

priebežne do 03.11.2017   - riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov 
v rámci námietkového konania  
(§ 10 zákona) 

do 03.11.2017 - zabezpečiť vybavenie volebných miestností 
potrebným zariadením a pomôckami 
(§ 22 zákona) 

najneskôr 1 hodinu pred začatím 
hlasovania, t.j. 04.11.2017 

- odovzdať zoznam voličov, hlasovacie lístky, obálky, 
zápisnice a ďalší materiál okrskovým volebným 
komisiám 
(§ 11 ods. 2 zákona) 

bezodkladne po ukončení činnosti 
okrskovej volebnej komisie 

- prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od 
okrskových volebných komisií 
(§ 39 ods.1 zákona) 

 

 


