
Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Oznámenie
kontaktných údajov na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a 

náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

Mestská volebná komisia (Voľby do orgánov samosprávy obcí)

Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Róbert Reichbauer - zapisovateľ mestskej volebnej komisie 
Telefónne číslo: 033/6901 171 a mobil +421 948 055 952 
Mailová adresa: robert.reichbauer@msupezinok.sk 
Pracovisko zapisovateľa mestskej volebnej komisie:
Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie č. 7 
kancelária 1. poschodie, č. dv. 7 
Úradné hodiny:

Pondelok: 8,00 — 11,30 a 12,30 - 16,00 h
Streda: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 h

Piatok: 8,00 - 12,00 h
Dňa 30.8.2022 8,00 - 11,30 a 12,30 - 24,00 h

Poznámka:
Lehota na utvorenie mestskej volebnej komisie je do 30. augusta 2022.
Lehota na prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie je v termíne 5. až 7. septembra 2022.
V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie miestnych volebných komisií a na ich prvé 
zasadanie (§169 ods. 1 a§169ods.5 zákonač. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení 
neskorších predpisov). Oznámenie je možné predložiť v listinnej alebo elektronickej forme.

Okrskové volebné komisie (Volby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov)

Kontaktná osoba: Mgr. Margita Somorovská 
Telefónne číslo: 033/6901 000 
Mobil: +421 948 860 582
Mailová adresa: volby@msupezinok.sk
Pracovisko: klientske centrum - oddelenie služieb občanom
Úradné hodiny:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:

Piatok:

7,30- 11,30 a 12,30- 16,00 h
7,30- 11,30 a 12,30- 16,00 h 
7,30 -11,30 a 12,30 - 17,00 h

7.30- 11,30 a 12,30- 15,00 h
7.30- 12,00 h

Dňa 22.9.2022 7,30 - 11,30 a 12,30 - 24,00 h

Poznámka:
Lehota na utvorenie okrskových volebných komisií je do 22. septembra 2022.
Lehota na prvé zasadnutie je do 5. októbra 2022
V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie okrskových volebných komisií a na ich prvé 
zasadanie (§170 ods. 1 a §170 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení 
neskorších predpisov). Oznámenie je možné predložiť v listinnej alebo elektronickej forme.

Viac informácií na https://www.minv.sk/7volbv-selfgov22
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