
ŠPECIÁLNE HLASOVANIE V SPOJENÝCH VOĽBÁCH 2022 

Z DÔVODU OCHORENIA COVID-19 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov,  

ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 

 

 V spojených voľbách dňa 29. 10. 2022 budú môcť hlasovať aj voliči, ktorí budú mať 

obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochorenia COVID-19. 

 

 V súvislosti s uplatnením zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania                             

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré 

sa konajú 29. 10. 2022 dávame na vedomie toto usmernenie pre voličov.  

 

Horeuvedený zákon upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 

slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať vo voľbách 

do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánom samosprávnych krajov v roku 2022.  

Volič, ktorý má prekážku práva voliť podľa § 4 volebného zákona, nemôže hlasovať ani osobne 

vo volebnej miestnosti ani mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky.  

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej 

volebnej komisie v Obci Bellova Ves sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne 

telefonicky v úradných hodinách obce na telefónnom čísle 0903 796 123. 

 

Podávanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné  

najneskôr v piatok 28. 10. 2022 do 12.00 h 

 

 Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie,                     

že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:  

 meno a priezvisko 

 rodné číslo 

 adresa trvalého pobytu 

 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 

 telefonický kontakt  

 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu 

oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.  

 


