
 

 

Referendum  

Hlasovanie mimo okrsku obce – hlasovací preukaz 

 

Každý, kto nemôže hlasovať vo svojom okrsku môže požiadať o hlasovací preukaz. 

Formulár žiadosti o hlasovací preukaz je pripojený  v osobitnom súbore ale aj na konci tohto textu. 

Pozor! Požiadať sa dá najneskôr dva dni pred konaním referenda v úradných hodinách t. j. 5.2.2015 

a hlasovací preukaz Vám musia vydať v daný deň. 

Najjednoduchšie spôsoby sú osobne a emailom. Email sa musí použiť čím skôr, aby Vám stihli 

preukaz poslať!!! 

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 uvedie svoje 

 meno a priezvisko, 

 rodné číslo, 

 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) 

 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 (obec, ulica, číslo domu) 

 korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať. 

     Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 

     Hlasovacie preukazy vydané na základe písomných žiadostí doručených poštou, resp. elektronickou poštou 

odporúčame zasielať obci trvalého pobytu tak, aby zásielka mohla byť žiadateľovi doručená do konania 

referenda. 

     Obec, ktorá oprávnenému občanovi vydala hlasovací preukaz, takéhoto oprávneného občana vyčiarkne zo 

zoznamu oprávnených občanov. 

 Bližšie údaje: http://www.minv.sk/?referendum-preukaz 



Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na referendum  

 

Adresát: Obec ........................................................................ 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko ......................................................................................................................... 

rodné číslo ........................................................ číslo obč. preukazu ............................................ 

adresa trvalého pobytu .................................................................................................................. 

V čase konania referenda sa nebudem zdržiavať v mieste trvalého bydliska, preto  

žiadam 

o vydanie hlasovacieho preukazu na referendum konané dňa 7.2.2015 

Voličský preukaz zašlite na adresu  .................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

alebo 

na jeho prevzatie splnomocňujem:  

priezvisko a meno  ....................................................................................... 

dátum narodenia  ....................................................................................... 

č. občianskeho preukazu ...................................................................................... 

trvalý pobyt ................................................................................................................................... 

 

V ........................................................ dňa ...........................  

 

................................................ 

 žiadateľ 


