
 

OZNÁMENIE 

 

Oznamujem oprávneným voličom, že k 30. septembru 2022 bola vyhláškou Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 

– 19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, 

ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Na základe 

uvedenej skutočnosti sa vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 sa uplatní postup podľa 

zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania. 

  
 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej 

komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne 

telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo 

dňom konania spojených volieb, t. j. v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr 

do 12.00 hodiny. 

 

  

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu  

a) meno a priezvisko,  

b) rodné číslo,  

c) adresa trvalého pobytu,  

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od 

adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, 

sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,  

e) telefonický kontakt.  

 

 

Telefónne číslo zapisovateľa miestnej volebnej komisie: 0911 969 563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  KÖZLEMÉNY 

 

Tájékoztatjuk a választásra jogosult személyeket, hogy 2022. szeptember 30-i hatállyal 

a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hirdetményével elrendelte a COVID-19 

megbetegedés ellen mindazon személyek izolációját, akik COVID-19 vírussal fertőzöttel, 

illetőleg azon személyek karanténját, akik közvetlen kapcsolatba kerültek COVID-19 

vírussal fertőzött személlyel. Az említett tény alapján a 2022. október 29-i választások során a 

185/2022 törvénytári számú törvény által megszabott eljárás érvényesül a szavazás speciális 

módjáról.  

 

A szavazásra jogosult választó kérelmet nyújt be a speciális módon történő szavazásra a tartós 

lakhelye szerint illetékes helyi választóbizottság írnokának saját maga, vagy más személy által, 

kizárólag telefonon a községi hivatal ügyfél fogadó órái alatt. Az utolsó munkanapon a 

választások előtt, tehát pénteken, 2022. október 28-án a kérvény leadható legkésőbb déli 12.00 

óráig.  

 

A jogosult választó kérvényében a választóbizottság írnokának a következő adatokat adja le: 

a) keresztnév és vezetéknév 

b) személyi szám 

c) az állandó lakhely címe 

d) azon hely címe, ahol a speciális módon történő választást kívánja érvényesíteni abban az 

esetében, ha eltér a személy állandó lakhelyének címétől; ennek a helynek ahol kérvényezi a 

speciális módon történő szavazás végrehajtását, annak a választási kerületnek a területén kell 

lennie, ahol jogosult az önkormányzati képviselők megválasztására az állandó lakhelye szerint.   

 

 

 

A helyi választóbizottság írnokának telefonszáma: 0911 969 563 

 


