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Informácia o doručovaní kandidátnych listín a o vymenovaní zapisovateľa 

miestnej volebnej komisie v obci Oravská Lesná pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí 

10. novembra 2018 

Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Oravská Lesná a 
kandidátne listiny pre  voľby  starostu  obce  Oravská Lesná  podávajú  politické  
strany  a nezávislí  kandidáti   v zmysle § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z.z., v 
znení neskorších predpisov sa  doručujú v dvoch rovnopisoch spolu s 

vyhlásením kandidáta a delegačné listiny do miestnej volebnej komisie 
zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, najneskôr 60 dní pred dňom konania 
volieb, t. j. 

do 11.septembra 2018 (utorok) do 24.00 hod. 

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru, ktorá sa doručuje v jednom vyhotovení - originál. 

Za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v obci Oravská Lesná  bola vymenovaná 

Ing. Jozefína Olbertová, zamestnankyňa Obecného úradu v Oravskej Lesnej. 

Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej a 
kandidátne listiny pre voľby starostu obce Oravskej Lesnej a delegačné listiny do 
miestnej volebnej  komisie bude preberať zapisovateľka miestnej volebnej komisie 
nasledovne: 

- počas  pracovnej doby od pondelka do piatku v čase od 7:00 hod. do 15:00 

hod.      v stredu od 7:00 hod. do 17.00 hod. v budove Obecného úradu 

v Oravskej Lesnej. 

- mimo pracovnej doby je potrebné si vopred dohodnúť čas odovzdania listín na 

telefónnom čísle: 0907 293 439 
 
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov a 
náhradníkov do volebných komisií 

Obec Oravská Lesná v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia 
volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018, 
zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov 
do volebných komisií: 

obecnyurad@oravskalesna.sk 
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