
REFERENDUM  2023 

Špeciálna okrsková volebná komisia  

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených 

voličov v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023 a na zisťovanie 

výsledkov tohto hlasovania podľa zákona č. 395/2022 Z. z. 

o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe 

petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa utvára špeciálny volebný 

okrsok a pre každý špeciálny volebný okrsok sa zriaďuje špeciálna 

okrsková volebná komisia.  

Špeciálna komisia má sedem členov. Do špeciálnej komisie 

môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana 

a politické hnutie zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky 

(ďalej len politická strana) a petičný výbor za referendum.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej 

okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za 

referendum prednostovi okresného úradu najneskôr 40 dní predo 

dňom konania referenda, t. j.  

najneskôr do pondelka 12. decembra 2022.  

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej 

republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:  

Sloboda a solidarita,  

SME RODINA,  

ZA ĽUDÍ, 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 

Kresťanská  

únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,  

SMER– sociálna demokracia, Kotlebovci – Ľudová strana Naše 

Slovensko,  

petičný výbor za referendum.  



V mene petičného výboru za referendum bude oznámenia 

o delegovaní členov volebných komisií podpisovať Mgr. Igor 

Melicher.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej 

okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo petičný 

výbor za referendum prednostovi okresného úradu a možno ho doručiť 

v listinnej forme alebo elektronicky na adresu: 

 prednosta.so@minv.sk a jana.marinakova@minv.sk.   

V listinnej forme možno oznámenie doručiť do podateľne okresného 

úradu v úradných hodinách, prostredníctvom pošty alebo povereným 

zamestnancom okresného úradu. Pre vznik členstva vo volebnej 

komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené.  

Poverenému zamestnancovi možno oznámenie doručiť 

v posledný deň lehoty v čase od 8:00 h do 24:00 h na 

Okresnom úrade Sobrance, Tyršova 12, 073 01 Sobrance.   

Povereným zamestnancom na preberanie oznámení je:  

Ing. Jana Mariňáková, telefón č.: 0918 705 913 
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