
HLASOVACIE PREUKAZY 

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom. okrsku, v ktorého. zozname voličov je 

zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne 

s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do 

zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

* osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom referenda (v úradných hodinách obce) 

* v listinnej forme alebo elektronicky t. j. listovou zásielkou alebo e-mailom na adresu 
starosta@lovinobana.sk  tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom referenda (do 2. Januára 2022) 

* prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň predo dňom 

konania referenda (v úradných hodinách obce) 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi podľa 8 9 ods. 3 

zákona: 

meno a priezvisko, 

rodné číslo, 

štátnu príslušnosť, 

názov obce, názov ulice (ak sa obec člení na ulice), číslo domu. 

 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučene „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, 
alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od 
doručenia žiadosti. 

Zákon nevylučuje, aby obec na žiadosť voliča zaslala hlasovací preukaz aj do cudziny 

(doporučenou zásielkou do vlastných rúk). 

 

Ak, za voliča prevezme hlasovací preukaz iná, ním určená osoba, táto je povinná predložiť 

občiansky preukaz na overenie svojej totožnosti a prevzatie hlasovacieho preukazu podpísať. 

Evidencia o vydaných hlasovacích preukazoch, vedená obcou je súčasťou volebnej 

dokumentácie obce a obsahuje číslo hlasovacieho preukazu, dátum jeho vydania, meno, 

priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu voliča, žiadosť o vydanie hlasovacieho 

preukazu, podpis voliča alebo podpis osoby splnomocnenej v žiadosti na prevzatie hlasovacieho 

preukazu, splnomocnenie na prevzatie hlasovacieho preukazu. 

Pri vydávaní hlasovacích preukazov si obec vždy overí, či daný volič už predtým nepožiadal o voľbu 
poštou. 

 

V prípade straty alebo odcudzenia hlasovacieho preukazu, obec nový hlasovací preukaz 

voličovi nevydá! 
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