
O b e c  D o b r o h o š  ť, 930 31 Dobrohošť 99 

Tel. čís. :031/554 81 62             Fax: 031/553 03 91   mail:obec@dobrohost.sk 

                                                                                V Dobrohošti, dňa 19.10.2022 

 

 

O Z N Á M E N I E 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

,,Spojené voľby 29.10.2022“ 
 

 

Hlasovanie voliča mimo volebnej miestnosti 

(prenosná volebná schránka) 

 
 

Prenosná volebná schránka je určená pre osoby: 

- ktoré sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (tzn. starší či zdravotne 

indisponovaní voliči) nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a požiadali o 

takýto spôsob hlasovania (napr. v domácnosti)  

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o hlasovanie mimo volebnej miestnosti 

zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu 

v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to : 

- telefonicky (kontakt: 031/554 8162 alebo 0917 915 013) 

- osobne 

- elektronickou poštou (e-mailová adresa: obec@dobrohost.sk) 

- alebo prostredníctvom inej osoby 

 

Žiadosti môžete podávať 

od zverejnenia do 29.10.2022 (sobota) 
V deň konania spojených volieb, t.j. v sobotu 29.10.2022 môžete podať žiadosť 

najneskôr do 19:00 hod. výlučne telefonicky na.č. 0917 915 013. 

 
Úradné hodiny: 

Pondelok, utorok, štvrtok:  07:30 – 12:00     13:00 – 15:00 

Streda:                                  07:30 – 12:00     13:00 – 16:30 

Piatok:                                  07:30 – 12:00       - 
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Oprávnený volič v žiadosti oznámi: 

a) meno a priezvisko 

b) rodné číslo 

c) adresa trvalého pobytu 

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie mimo volebnej 

miestnosti, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na 

ktorom žiada vykonať hlasovanie mimo volebnej miestnosti, sa musí 

nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného 

zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča 

e) telefonický kontakt 

 

 
Jednou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do zoznamu oprávnených voličov(hlasovanie 

mimo volebnej miestnosti) všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti (len 

osoby zo závažných, najmä zdravotných dôvodov). 

 

 
 

Preukazovanie totožnosti voliča pri hlasovaní (deň konania volieb): 

a)Volič – občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť: 

-   platným občianskym preukazom 

- žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potrvrdením o občianskom 

preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru 

 

b)Volič – cudzinec s trvalým pobytom na území SR preukazuje svoju totožnosť: 

-    dokladom o pobyte cudzinca 

 
 


