
OBEC POPROČ 
Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

 

OZNÁMENIE 

 

e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do 

okrskovej volebnej komisie  pre referendum vyhláseného na 21. januára 2023 

 
V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické 

strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) 

a petičný výbor za referendum. 

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, 

sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: 

 Sloboda a Solidarita, 

 SME RODINA, 

 ZA ĽUDÍ, 

 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 

ZDOLA, 

 SMER - sociálna demokracia, 

 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, 

 petičný výbor za referendum. 

 

Obec Poproč týmto oznamuje politickým stranám, politickým hnutiam a petičnému výboru za 

referendum, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie č. 1 a č. 

2 v obci Poproč môžu doručiť starostke obce a to  

 

ako sken na e-mailovú adresu: sekretariat@poproc.sk  

 

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda, t.j. do 24. novembra 2022 do 24.00 hod. 

 

 

V Poproči, dňa 14.11.2022 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r. 

                                                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 14.11.2022 

 

mailto:sekretariat@poproc.sk


 
politická strana alebo politické hnutie alebo petičný výbor za referendum 

Starosta obce / Primátor mesta / Starosta mestskej časti 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Podľa § 201 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že pre 

referendum v roku 2023 do okrskovej volebnej komisie 

vo volebnom okrsku č. __________ 

d e l e g u j e m 

za člena 

 
meno, priezvisko, titul      dátum narodenia 

 
adresa na doručovanie písomností 

 
telefónne číslo      e-mailová adresa 

za náhradníka 

 
meno, priezvisko, titul      dátum narodenia 

 
adresa na doručovanie písomností 

 
telefónne číslo      e-mailová adresa 

V 

Dátum      
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať 

v mene politickej strany, politického hnutia 

alebo osoby určenej pre styk s orgánom 

verejnej správy, ak ide o petičný výbor pre referendum 

odtlačok pečiatky 

politickej strany alebo politického hnutia 

 


