VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Obecný / mestský úrad v

OcÚ / MsÚ

Počet
volebných
obvodov

Počet
volebných
okrskov

Horný Tisovník

1

1

Počet volených poslancov

Rozsah výkonu funkcie - úväzok

do OcZ / MsZ pre volebné

starostu / primátora pre volebné

obdobie 2018 - 2022

obdobie 2018 - 2022

5

úväzok 0,8

§ 11 ods. 3 a ods. 4 písm. i/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

P.č.

1.

Počet hlasovacích lístkov S (starosta) / P (poslanci) *

Počet obyvateľov

Počet voličov

170/170
/
/
/
/
/
/

170

148

Sídlo miestnej volebnej komisie **
OcU Horný Tisovník, č.77

P.č. Sídlo okrskovej volebnej komisie **

Zapisovateľ MVK
Viera Trakslová

Zapisovateľ OkVK

Telefonický / mobilný kontakt
do miestnej volebnej komisie ***
0455389911/0903208820
Telefonický / mobilný kontakt
do okrskovej volebnej komisie ***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vysvetlivky:
*

počet hlasovacích lístkov - počet HL na starostu sa uvádza celkovo za obec; počet HL na poslancov sa
uvádza jednotlivo podľa volebných obvodov (pokiaľ sa v obci utvára viac volebných obvodov);

** miestna volebná komisia (teda aj jej sídlo) sa utvára v každej obci; v obci v ktorej je utvorený iba jeden
volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára, jej úlohy plní miestna volebná komisia;
*** povinný údaj (na telefonické spojenie môže obec použiť telefónne číslo informačného systému civilnej
ochrany, alebo telefón, resp. mobilný telefón obecného úradu, zapisovateľa, prípadne mobil. telefón člena OkVK.

VZOR VYPLNENIA:

Obecný / mestský úrad vo

§ 11 ods. 3 a ods. 4 písm. i/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

OcÚ / MsÚ

Počet
volebných
obvodov

Počet
volebných
okrskov

Zvolen

6

40

Počet volených poslancov

Rozsah výkonu funkcie - úväzok

do OcZ / MsZ pre volebné
obdobie 2018 - 2022

starostu / primátora pre volebné
obdobie 2018 - 2022

6/3/7/1/3/5

plý úväzok (1)

Počet hlasovacích lístkov S (starosta) / P (poslanci) *

35 500 ks / 5 915 ks
/ 5 915 ks
/ 5 915 ks
/ 5 915 ks
/ 5 915 ks
/ 5 915 ks
/ 5 925 ks
P.č.

1.

Sídlo miestnej volebnej komisie **
MsÚ Zvolen, Nám. Slobody 1

P.č. Sídlo okrskovej volebnej komisie **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MsÚ Zvolen, Nám. Slobody 1
KD, Nám. Slobody 2
DDS, Nám. Slobody 3
Klub dôchodcov, Nám. Slobody 4

Zapisovateľ MVK
Janko Mrkvička
Zapisovateľ OkVK
Janko Mrkvička
Janka Mrkvičková
Janko Petržel
Janka Petrželová

Počet obyvateľov

Počet voličov

41 881

35 197

Telefonický / mobilný kontakt
do miestnej volebnej komisie ***
5333 333 / 0911 111 111
Telefonický / mobilný kontakt
do okrskovej volebnej komisie ***
5333 333
5333 333
5333 333
5333 333

/
/
/
/

0911 111 111
0911 111 111
0911 111 111
0911 111 111

a
t
ď

Vysvetlivky:
*

počet hlasovacích lístkov - počet HL na starostu sa uvádza celkovo za obec; počet HL na poslancov sa
uvádza jednotlivo podľa volebných obvodov (pokiaľ sa v obci utvára viac volebných obvodov);

** miestna volebná komisia (teda aj jej sídlo) sa utvára v každej obci; v obci v ktorej je utvorený iba jeden
volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára, jej úlohy plní miestna volebná komisia;
*** povinný údaj (na telefonické spojenie môže obec použiť telefónne číslo informačného systému civilnej ochrany, alebo telefón
resp. mobilný telefón obecného úradu, zapisovateľa OkVK, prípadne mobilný telefón člena OkVK.

