
                                                     Hlasovacie preukazy 

 

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky môže volič voliť aj s hlasovacím 

preukazom. Volič môže požiadať obec, v ktorej je zapísaný v zozname voličov o vydanie 

hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje voliča, ktorému bol vydaný, na zápis do 

zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací 

preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, 

avšak len s vydaným hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym 

preukazom. 

 

Žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať: 

»» údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3, tzn.: 

- meno a priezvisko 

- rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, 

- štátna príslušnosť, 

- názov obce, názov ulice (ak sa obec člení na ulice), súpisné číslo a orientačné číslo domu   

  trvalého pobytu, 

- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 

»» v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 

pracovných dní predo dňom konania volieb, t. j. 14. februára 2020, 

»» elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. 14. februára 

2020 

»» prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný deň predo 

dňom konania volieb, t.j. 28. februára 2020, 

»» osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách 

obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz 

prevezme iná osoba, musí v žiadosti (okrem svojich údajov) uviesť meno, priezvisko a číslo 

občianskeho preukazu tejto osoby. 

Osoba splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu je povinná prevzatie potvrdiť svojím 

podpisom. 

Odporúča sa, aby v posledný deň vydávania hlasovacích preukazov t. j. 28.2.2019 obec zreteľne 

uverejnila a upozornila voličov na stránkové hodiny, resp. hodinu, do ktorej sa budú v piatok 

vydávať hlasovacie preukazy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a sťažnostiam. 

 

 

Obec za účelom doručovania elektronických žiadostí na vydanie hlasovacieho 

preukazu  zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí danielaneherova@korna.sk, 

alebo oukorna@stonline.sk 
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                        Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020  

od 7:00 do 22:00 h. 
 

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií: 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím o vyhlásení volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky určil lehotu na utvorenie okrskových volebných 

komisií do 8. januára 2020 
Oznamujeme, že v lehote do 8. januára 2020 môže delegovať politická strana alebo koalícia, 

ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v 

listinnej forme na adresu: 

Obecný úrad Korňa 

Korňa 517 

023 21 Korňa 

alebo v elektronickej forme na e-mailovú adrese: danielaneherova@korna.sk, 

oukorna@stonline.sk 
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