
U Z N E S E N I E
Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. septembra 1991

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pod¾a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990
Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí

A. vyhlasuje nové vo¾by do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe
č. 1 k tomuto uzneseniu a v zmysle § 26 ods. 1 toho istého zákona určuje deň ich konania na sobotu
7. decembra 1991;

B. schva¾uje skrátené lehoty pre nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 7. decembra 1991 uvedené
v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu.

F. Mikloško v. r.

Príloha č. 1
Z o z n a m  o b c í

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykona� nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 
7. decembra 1991

Okres Obec         Vo l í sa

BRATISLAVA-VIDIEK Kalinkovo starosta
LEVICE Turá starosta
NITRA Cabaj-Čápor starosta
TRNAVA Košolná starosta
ČADCA Dunajov zastupite¾stvo

Skalité starosta
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Pribylina starosta

Vavrišovo starosta
POVAŽSKÁ BYSTRICA Lúky starosta
RIMAVSKÁ SOBOTA Dubno zastupite¾stvo
HUMENNÉ Ruská Volová starosta
KOŠICE-VIDIEK Mokrance starosta

Nižný Čaj zastupite¾stvo
Opátka zastupite¾stvo

SVIDNÍK Baňa zastupite¾stvo
TREBIŠOV Svätá Mária starosta

Príloha č. 2

S k r á t e n é  l e h o t y
pre nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 7. decembra 1991

LEHOTA § — ods.       ÚLOHA   Zabezpečí Termín 

60 dní 9 — 3 Pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva 
určenie voleb. obv. a počtu poslancov, 
ktorí sa majú zvoli�

obecné zastupit. 
(obvodný úrad)

8. 10. 1991
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60 dní 9 — 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa majú zvoli� v nových vo¾bách

obecné zastupit. 
(obvodný úrad)

8. 10. 1991

45 dní 10 — 2 Určenie a zverejnenie volebných 
okrskov a volebných miestností

obecné zastupit. 
(obvodný úrad)

23. 10. 1991

25 dní 16 — 3
21 — 1,2

Podanie kandidátnych listín 
a návrhov nezávislých kandidátov

politické strany 
a nezávislí kandidáti

12. 11. 1991

25 dní 14 — 1 Delegovanie členov do miestnych 
volebných komisií

politické strany 12. 11. 1991

25 dní 15 — 1 Delegovanie členov do okrskových 
volebných komisií

politické strany 12. 11. 1991

17 dní 14 — 2 Zasadanie miestnej volebnej komisie predseda MVK 
(obvodný úrad)

20. 11. 1991

17 dní 22 — 2
17 — 3

Zaregistrovanie kandidátov na starostu 
a na poslancov obecného zastupite¾stva

miestna volebná 
komisia

20. 11. 1991

16 dní 13 — 2 Zasadanie okresnej volebnej komisie predseda OVK 21. 11. 1991

15 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie 
tlače hlasovacích lístkov

miestna volebná 
komisia

22. 11. 1991

15 dní 30 — 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 22. 11. 1991

15 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obecný úrad 
(obvodný úrad)

22. 11. 1991

15 dní 15 — 3 Zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda voleb. 
komisie 
(obvodný úrad)

22. 11. 1991

10 dní 27 Informovanie voličov o čase 
a mieste konania volieb

obecný úrad 
(obvodný úrad)

27. 11. 1991

3 dni 20 — 5 Dodanie hlasovacích lístkov voličom obecný úrad 
(obvodný úrad)

4. 12. 1991

48 hodín Ukončenie volebnej agitácie politické strany 5. 12. 1991

26 — 1 Volebný deň okrsková volebná 
komisia

7. 12. 1991
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