
    H A R M O N O G R A N  

organizačného a  technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 

budú konať dňa 15.11.2014 v podmienkach Obce Cinobaňa  

  

V súvislosti so zabezpečením prípravných prác na vykonanie volieb do orgánov 

samosprávy obcí Obec Cinobaňa vypracúva tento plán organizačného a technického 

zabezpečenia:  

 
úloha trvalá Aktualizovať stály zoznam voličov obec 

do 3 dní od 

podania 

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového 

konania 
obec 

22. 08. 2014 
Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na 

podmienky obce 
obec 

22. 08. 2014 
Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie 

volieb 
starosta 

22.08. 2014 Zverejniť počet obyvateľov obce obec 

28. 08. 2014 Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie starosta 

do 11.09. 

2014 

Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, 

ktorý sa v nich volí 

obecné 

zastupiteľstvo 

do 21. 09. 

2014 

Doručenie kandidátnych listín (v dvoch rovnopisoch) politických strán, 

politických hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov, pre voľby poslancov 

obecného  zastupiteľstva a pre voľby starostu obce  

Doručenie sa vykonáva osobne zapisovateľovi miestnej komisie. 

politické 

strany, 

hnutia,koalície 

a nezávislí 

kandidáti 

do 21. 09. 

2014 

Delegovanie  - jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej 

komisie. 

politické 

strany, 

hnutia,koalície  

22. 09. 2014 Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie starosta 

do 26. 09. 

2014 
Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie starosta 

01.10.2014 Registrácia kandidátnych listín MVK 

do 24 hodín 

od vyzvania 

MVK na 

prebratie 

rozhodnutia 

Prevzatie rozhodnutia volebnej komisie o registrácii / nezaregistrovaní  

kandidáta 

politické 

strany, 

hnutia,koalície 

a nezávislí 

kandidáti 

06.10. 2014 Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti starosta obce 

do 11. 10. 

2014. 
Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým MVK 

do 20. 10. 

2014 
Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie starosta  

do 

21.10.2014 
Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb obec 

do 26. 10. 

2014 

Delegovanie zástupcov politických strán, politického hnutia alebo koalície, 

ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované pre voľby do obecného  

zastupiteľstva (jeden člen a jeden náhradník) do okrskovej volebnej komisie 

politické 

strany, 

hnutia,koalície 

do 27. 10. 

2014 
Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie starosta obce 

do 27. 10. 

2014 

Vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií  
obec 

 

 

 

 
 



od 

29.10.2014 

do 

13. 11. 2014 

 

Vedenie volebnej kampane / začiatok a ukončenie volebnej kampane  

 

 

do 

31.10.2014 

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať 

poučenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií podľa § 17 

zákona o ochrane osobných údajov 

starosta 

11.11. 2014 
Zabezpečiť doručenie volebných tlačív, metodických, informačných 

materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností obciam 
ObÚ 

do 11. 11. 

2014 
Vykonať školenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií starosta 

11. 11. 2014 Zabezpečiť vybavenie volebných miestností starosta  

11. 11. 2014 
Zabezpečiť tlač a doručenie hlasovacích lístkov a doručenie obálok v 

potrebnom množstve obciam 
ObÚ 

15.11.2014 

(najneskôr 2 

hodiny pred 

začatím 

hlasovania) 

Odovzdať okrskovým volebným komisiám  v dvoch rovnopisoch zoznam 

voličov, hlasovacie lístky a obálky 
obec 

bezodkladne 

po ukončení 

činnosti 

volebných 

komisií 

Prevziať do úschovy volebné spisy miestnej volebnej komisie a okrskových 

volebných komisií 
obec 

 


