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R O Z  H O D  N U  T I E
pred se du Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

z 18. júna 2003

o vy hlá se ní no vých vo lieb do or gá nov samo sprá vy obcí

Na vy ko na nie no vých vo lieb do or gá nov samo sprá vy
obcí

1. v y h l a s u j e m

pod ¾a § 48 ods. 1 písm. b) a d) zá ko na Slo ven skej ná -
rod nej rady č. 346/1990 Zb. o vo¾ bách do or gá nov
samo sprá vy obcí v zne ní ne skor ších pred pi sov nové
vo¾ by do or gá nov  samo sprá vy v ob ciach Slo ven skej re -
pub li ky uve de ných v prí lo he č. 1 k to mu to roz hod nu tiu;

2. u r č u j e m

a) pod ¾a § 26 ods. 1 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 346/1990 Zb. deň ko na nia no vých vo lieb uve de -
ných v bode 1 toh to roz hod nu tia na so bo tu 27. sep -
tem bra 2003;

b) pod ¾a § 48 ods. 5 le ho ty na nové vo¾ by uve de né v prí -
lo he č. 2 k to mu to roz hod nu tiu.

Pa vol Hru šov ský v. r.
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ZOZNAM  OBCÍ,
v ktorých sa majú kona� nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 27. septembra 2003

Obec Volí sa Ok res Kraj

Ďanová sta ros ta Mar tin
Žilinský kraj

Trstená pri má tor Tvr do šín

Podrečany sta ros ta Lu če nec

Banskobystrický kraj
Padarovce sta ros ta

Rimavská Sobota
Sútor sta ros ta

Chr�any sta ros ta Ve¾ ký Kr tíš

Svinice sta ros ta Tre bi šov Košický kraj
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LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí  27. septembra 2003

Le ho ta § — ods. Úlo ha Za bez pe čí Ter mín

85 dní 16 — 9
Zverejnenie počtu obyvate¾ov obce (mesta) ku dňu
vyhlásenia volieb 

obec
(mesto)  4. 7. 2003

65 dní  9 — 3
Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli� pri vo¾bách do
obecného zastupite¾stva

obecné
zastupite¾stvo

24. 7. 2003

55 dní
16 — 2

 21 — 1,2
Po da nie kan di dát nych lis tín

politické strany
a nezávislí
kandidáti

 3. 8. 2003

55 dní 14 — 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
miestnej volebnej komisie pri vo¾bách do obecného
zastupite¾stva

politické strany  3. 8. 2003

50 dní 14 — 3
Uskutočnenie prvého zasadania miestnej (mestskej)
volebnej  komisie

miestna
(mestská)

volebná komisia
 8. 8. 2003

45 dní
17 — 2
22 — 2

Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného
zastupite¾stva a  na starostu obce (primátora mesta)

miestna
(mestská)

volebná komisia
13. 8. 2003

40 dní 10 — 2
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných
miestností

starosta obce
(primátor

mesta)
18. 8. 2003

35 dní 18 a 23
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna

(mestská)
volebná komisia

23. 8. 2003

30 dní 13 — 3
Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej
komisie

okresná volebná 
komisia

28. 8. 2003

25 dní 27
Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov
a o čase a mieste konania volieb

obec
(mesto)

 2. 9. 2003

20 dní 15 — 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
okrskovej volebnej komisie pri vo¾bách do obecného
zastupite¾stva

politické strany  7. 9. 2003

17 dní 30 — 1
Začiatok volebnej kampane politické strany

a nezávislí
kandidáti

10. 9. 2003

15 dní 15 — 3
Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej
komisie

okrsková
volebná komisia

12. 9. 2003

48 hodín 30 — 3
Ukončenie volebnej kampane politické strany

a nezávislí
kandidáti

25. 9. 2003

26 — 1
Volebný deň okrsková

volebná komisia
27. 9. 2003
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