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495
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. novembra 2007
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
pod¾a § 48 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Slovenskej
národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorích predpisov nové vo¾by do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe è. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r è u j e m
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 346/1990 Zb. deò konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu
15. marca 2008;
b) pod¾a § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na
nové vo¾by uvedené v prílohe è. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Paka v. r.
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Príloha è. 1

k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 495/2007 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 15. marca 2008
Obec
Bellova Ves

Volí sa
starosta

Chvojnica

poslanci

Jesenské

poslanec

Okres

Kraj

Dunajská Streda

Trnavský kraj

Prievidza

Trenèiansky kraj

Levice

Nitriansky kraj

alov

starosta

tiavnické Bane

starosta

Banská tiavnica

Figa

starosta

Rimavská Sobota

Nolèovo

starosta

Martin

Pongrácovce

poslanec

Hanigovce

starosta

Hraovík

starosta

Opátka

starosta

Perín-Chym

starosta

Arnutovce

starosta

Levoèa
Sabinov
Koice-okolie
Spiská Nová Ves

Banskobystrický kraj
ilinský kraj
Preovský kraj

Koický kraj
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Príloha è. 2
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 495/2007 Z. z.

LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 15. marca 2008

Lehota

§  ods.

85 dní

16  9

65 dní

93

55 dní

16  2
21  1, 2

55 dní

14  1

50 dní

14  3

Úloha
Zverejnenie poètu obyvate¾ov obce ku
dòu vyhlásenia volieb
Zverejnenie volebných obvodov a poètu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli pri
vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Podanie kandidátnych listín
Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Uskutoènenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie

45 dní

17  2
22  2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupite¾stva a na starostu
obce

Zabezpeèí

Termín

obec

21. 12. 2007

obecné zastupite¾stvo

10. 1. 2008

politické strany
a nezávislí kandidáti

20. 1. 2008

politické strany

20. 1. 2008

miestna
volebná komisia

25. 1. 2008

miestna
volebná komisia

30. 1. 2008

40 dní

10  2

Utvorenie volebných okrskov a urèenie
volebných miestností

starosta obce

4. 2. 2008

35 dní

18 a 23

Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov

miestna
volebná komisia

9. 2. 2008

30 dní

13  3

Uskutoènenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie

obvodná
volebná komisia

14. 2. 2008

25 dní

27

obec

19. 2. 2008

20 dní

15  1

politické strany

24. 2. 2008

politické strany
a nezávislí kandidáti

27. 2. 2008

okrsková
volebná komisia

29. 2. 2008

politické strany
a nezávislí kandidáti

13. 3. 2008

okrsková
volebná komisia

15. 3. 2008

Informovanie volièov o zápise do
zoznamu volièov a o èase a mieste
konania volieb
Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej
komisie pri vo¾bách do obecného
zastupite¾stva

17 dní

30  1

Zaèiatok volebnej kampane

15 dní

15  3

Uskutoènenie prvého zasadania
okrskovej volebnej komisie

48 hodín

30  3

Ukonèenie volebnej kampane

26  1

Volebný deò
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496
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a pod¾a § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona è. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorích predpisov
opatrenie z 30. októbra 2007 è. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, poboèkami
zahranièných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na úèely vykonávania doh¾adu a na tatistické úèely.
Opatrenie ustanovuje vzory výkazov a vzory hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie v nadväznosti na plnenie povinností pre urèené subjekty finanèného trhu vyplývajúcich zo zákona o bankách a zo zákona o cenných papieroch.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. novembra 2007.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 29/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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