
                                           M e s t o    G a b č í k o v o 

 

 
                                                           OZNÁMENIE 

                          Voľby prezidenta SR v roku 2019 – hlasovací preukaz  

                                                

     V zmysle § 46 v nadväznosti na § 107 zákona  NR SR č.180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ( ďalej „volebný zákon „ ) voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, 

v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo 

zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní  hlasovacieho preukazu. 

 

O vydanie hlasovacieho preukazu môže požiadať: 

 

1/ osobne: 

-  najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách mesta, 

 Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

 2/ v listinnej forme: 

-  tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená mesta najneskôr 15 pracovných dní predo    

   dňom konania volieb.  

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 a to: 

a) meno a priezvisko, 

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

c) štátna príslušnosť, 

d) názov mesta, názov ulice, ak sa mesto člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo 

domu trvalého pobytu. 

 3/ prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom: 

 - možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo 

  dňom konania volieb.  

   4/ elektronicky: 

  - najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.     

Žiadosť musí obsahovať ( údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3): 

   

 A/ 

a) meno a priezvisko 

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

c) štátna príslušnosť, 

d) názov mesta, názov ulice, ak sa mesto člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo 

   domu trvalého pobytu. 

 

 B/ 

 korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz. 

     

 

    Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   

               pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v r. 2019 

 

                                                  gabcikovo@gabcikovo.sk  
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