
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 14.11.2022 

 

OZNÁMENIE 
Hlasovací preukaz 

,,Referendum“ 
21.január 2023 

 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude 
môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho 
preukazu.  

 
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 
 

a)  osobne 
 najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) 
v úradných hodinách obce.  

b) v listinnej forme tak,  
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 
pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),  

c) elektronicky (e-mailom) tak,  
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 
pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).  
 

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: 
-  meno a priezvisko, 
-  rodné číslo,  
-  štátnu príslušnosť,  
-  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),  
-  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 
 

d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom  
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň 
predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023). 
 

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: 
- meno a priezvisko,  
- rodné číslo,  
- štátnu príslušnosť,  
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).  
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Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz 
prevezme iná osoba (osobne na obecnom úrade), musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a 
číslo občianskeho preukazu.  
Splnomocnená osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 

 
Úradné hodiny: 
Pondelok  07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Utorok  07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Streda   07:30 – 12:00 13:00 – 16:30  
Štvrtok   07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Piatok              07:30 – 12:00  - 
 
Adresa na doručenie žiadosti: 
Obecný úrad, Dobrohošť 99, 930 31 Dobrohošť 
 
 
Elektronická adresa:  
obec@dobrohost.sk 

 


