ZO ZÁKONA Č. 180/2014 Z. Z. O PODMIENKACH VÝKONU
VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH
ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
OKRSKOVÁ VOLEBNÁ KOMISIA (OkVK)
§ 170 odsek 1
Do OkVK môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre
voľby do MsZ SK, 1 člena a 1 náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka
doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta Svidník v zastúpení zapisovateľke
MVK v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
§ 170 odsek 2
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať
písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide
o koalíciu.
§ 170 odsek 3
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo
elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na
oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
§ 170 odsek 4
Ak OkVK nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži
pod 5 a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva primátor mesta Svidník.
§ 170 odsek 5
Zasadanie OkVK sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie
zvoláva primátor mesta Svidník.
§ 170 odsek 6
Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva
tejto politickej strany alebo koalície v OkVK.
§ 170 odsek 7
Členstvo v OkVK zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou
stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena
o vzdaní sa funkcie predsedovi OkVK, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v OkVK zaniká aj
vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka
náhradníka.
§ 170 odsek 8
OkVK
a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,
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c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 170 odsek 10
Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie
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