
Referendum 

Vážení spoluobčania, 

dňa 7. februára 2015 sa v čase od 07.00 hod do 22.00 hod. koná referendum 2015. V zmysle zák. NR 

SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov možno zo závažných, 

najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo 

miestnosti na hlasovanie. Z toho dôvodu oznamujeme občanom, že požiadať o  hlasovanie do 

prenosnej schránky môžete telefonicky na tel. č. 4356214, resp. osobne v kancelárii  p. Daniely 

Neherovej. O hlasovanie môžete požiadať i prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby. 

Ďalej oznamujeme, že volebné miestnosti a okrskové volebné komisie budú umiestnené nasledovne: 

Okrsok 01: bude umiestnený v budove Futbalovej arény v Nižnej Korni 

Okrsok 02: bude umiestnený v budove Obecného úradu Korňa – zasadačka na prízemí 

Okrsok 03: bude umiestnený v budove Obecného úradu Korňa – zasadačka na poschodí 

H l a s o v a c í   p r e u k a z 

Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania referenda nebude môcť 

hlasovať v mieste trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených 

občanov je zapísaný, môže požiadať Obec Korňa o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom 

okrsku na konanie referenda. 

Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním 

referenda (t.j. najneskôr 05.02.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o 

vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v 

takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred 

konaním referenda. 

O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať: 

-    osobne, 

-    prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené), 

splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom, 

-    písomne alebo 

-    elektronicky (e-mailom). 

V splnomocnení oprávnený občan  vedie svoje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého 

pobytu, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie 

hlasovacieho preukazu. 

 

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky oprávnený občan uvedie svoje meno a 

priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec 

hlasovací preukaz zaslať. 

 

Žiadosti sa podávajú Obci Korňa – zamestnancovi zodpovednému za OTZ -  Daniele Neherovej 

alebo na adresu: danielaneherova@korna.sk 

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou. 


