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Obec Plechotice týmto zverejňuje informáciu o možnosti špeciálneho spôsobe hlasovania a  kontakt na 

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Plechotice. 

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je:  

• osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a 

ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného 

zdravia pred ochorením COVID-19  

• osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.  

  

kontakt na zapisovateľa: 

Gabriela ROMANOVÁ 

                                     tel. kontakt: 0910 485 382, 056 6686263 
 

za účelom podania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách 

do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. Oprávnený volič môže podať žiadosť sám alebo 

prostredníctvom inej osoby výlučne telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle v úradných hodinách 

obce svojho trvalého pobytu. 

Žiadosť môže oprávnený volič podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h ! 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi mestskej volebnej komisie, že žiada o špeciálny 

spôsob hlasovania (v súvislosti s ochorením COVID-19) a uvedie svoje osobné 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.  

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov 

všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje 

všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.  

 

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. 

Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu 

ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.  

Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná 

starostlivosť na lôžku.  

 

 

 

 


