
Obec Pribeník

S.Petőfiho 276, 076 51  Pribeník

Tel.: 056/6284200, 0911990804, mail: obecpribenik@gmail.com

_________________________________________

Spojené voľby – špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii
alebo v karanténe z dôvodu COVID-19

Oprávnený volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu
z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, môže požiadať o špeciálny spôsob
hlasovania. Žiadosti prijíma zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Pribeníku výlučne
telefonicky:

zapisovateľka miestnej volebnej komisie:   Gabriela Fabianová

telefónne kontakty: 056/6284200, 0911 990804

v úradných hodinách Obecného úradu v Pribeníku a v posledný pracovný deň pred dňom
konania spojených volieb, t.j. 28. 10. 2022 (piatok) najneskôr do 12:00 hodiny.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených
voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi nasledovné osobné údaje:

- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu,
- adresu 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 obce Pribeník podľa miesta trvalého pobytu
oprávneného voliča,

- telefonický kontakt.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod. oprávnený volič , ktorý požiadal o špeciálny
spôsob hlasovania, vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič
preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo
dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak oprávnený volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie mu
nebude umožnené.
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