
Zverejnenie
  poštovej adresy a elektronickej adresy Obce Hajná Nová Ves
 na doručenie oznámenia o  delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta slovenskej republiky v  roku 2019
 
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce Hajná Nová Ves najneskôr 11.2.2019 (pondelok). 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (vzor) http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_3vzory/WP1 9_D1OkVK.docx 
musí obsahovať: 
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a odporúčame uviesť telefonický kontakt a e-mail.
 b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a odporúčame uviesť telefonický kontakt a e-mail. 
c) meno, priezvisko a podpis osoby 
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, 
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu, 
3. určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Obec Hajná Nová Ves, Ľuboš Koma , starosta obce, 956 03  Hajná Nová Ves 75
resp. osobne doniesť do podateľne na Obecný úrad, 956 03  Hajná Nová Ves 75 (pondelok 11.2.2019 po 15:000 hod. na adresu: Ľuboš Koma , 956 03 Hajná Nová Ves ,  č. tel. 0903 574 384 ).
alebo na elektronickú adresu: obechajnanovaves@mail.t-com.sk

V  Hajnej Novej Vsi , 31. 1. 2019                                      
   Ľuboš Koma 
        starosta obce




Zverejnenie
  poštovej adresy a elektronickej adresy Obce Hajná Nová Ves
 na doručenie žiadosti o  vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta slovenskej republiky v  roku 2019
 


na  poštovú adresu: Obec Hajná Nová Ves, Ľuboš Koma , starosta obce, 956 03  Hajná Nová Ves 76


alebo na elektronickú adresu: obechajnanovaves@mail.t-com.sk



V  Hajnej Novej Vsi , 31. 1. 2019                                      
   Ľuboš Koma 
        starosta obce








