
128

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 9. ap rí la 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
ob cí

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

pod ¾a § 48 ods. 1 písm. a) 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

Sološnica starosta Malacky Bratislavský kraj

Siladice starosta Hlohovec Trnavský kraj

Horné Obdokovce poslanec Topo¾čany Nitriansky kraj

Podhorie starosta Žilina Žilinský kraj

Moštenica starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj

Teriakovce starosta Prešov

Pre šov ský kraj

Parihuzovce starosta Snina

Kriš¾ovce poslanec
Strop kov

Makovce poslanec

Šarbov poslanec Svidník

Mudrovce poslanec Košice-okolie Košický kraj
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k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 128/2003 Z. z.



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 ku dňu
vyhlásenia volieb

obec 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
Podanie kandidátnych listín

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 volebnej
komisie

miestna volebná 
komisia

8. 8. 2003

45 dní
17 — 2
22 — 2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupite¾stva a na starostu obce

miestna volebná 
komisia 13. 8. 2003

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

starosta obce 18. 8. 2002

35 dní 18 a 23 Uve rej ne nie zo zna mu za re gis tro va ných kan di dá tov
miestna 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 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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129

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. februára 2002 bol v Bratislave podpísaný
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu
Rumunska na roky 2001 — 2004.

Program spolupráce nadobudol platnos� 16. augusta 2002 na základe článku 12.

Do textu Programu spolupráce možno nazrie� na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahranič-
ných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Čiastka 61 Zbierka zákonov č. 129/2003 Strana 757



REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v úplnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.
o lotériách a iných podobných hrách uverejnenom

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2003 Z. z.

V § 47 dru há veta od se ku 1 má by� správ ne uve de ná ako dru há veta od se ku 2.
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