Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022
Oprávnený volič, ktorý je v karanténe, alebo v izolácii z dôvodu ochrany verejného zdravia –
COVID-19, a ďalšie osoby, ktoré v deň konania spojených volieb žijú s oprávneným voličom v
spoločnej domácnosti, môžu hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr od 24. októbra 2022 (v
pondelok). Najneskorší termín je 28. október 2022 do 12.00 hod. (v piatok), výlučne
telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.
Žiadosti prijíma zapisovateľka miestnej volebnej komisie.
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
 Zuzana Dóšová,
 kontakt: 047/56 91 219 alebo 09 05 36 33 89
Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny
spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresa trvalého pobytu,
 adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od
adresy trvalého pobytu,
 telefonický kontakt.
Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu
oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Speciális szavazási mód az összevont
regionális választások napján,
2022.10.29-én
Az a választópolgár, aki COVID-19 megbetegedés miatt a közegészség védelme érdekében
karanténban vagy elkülönítve van az összevont választásokkor és a vele közös háztartásban
élő személyek is kérhetik a speciális választási urnát szavazataik leadásához.
A szavazópolgár a speciális szavazási mód iránti kérelmét kizárólag telefonon jelentheti be
a helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének, leghamarabb 2022. október 24-én
(hétfőn), a bejelentés végső határideje 2022. október 28. ( péntek) 12.00 óra.
A helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetője:



Zuzana Dóšová,
telefonszám: 047/ 56 91 219 , 09 05 36 33 89.
A szavazópolgár a telefonos igény benyújtásakor megadja a személyes adatait a következő
terjedelemben:







családi és utónév,
személyi szám,
állandó lakhely címe,
ha az állandó lakhelytől eltérő címen szeretne szavazni, akkor azt a címet kell megadnia,
ahol tartózkodik,
telefonszám.
Egy telefonos kérelemmel lehetőség van az egy közös háztartásban élő személyeknek a
speciális választópolgárok névjegyzékébe való bejegyzésre. Ebben az esetben a
választópolgár megadja a vele közös háztartásban élő azon személyek személyes adatait,
akik szeretnének speciális módon szavazni.

