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Zápis oprávnenych voličov do špeciálnych zoznamov 
pri ochoreni COVID — 19 

OprAvneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať  vo vorbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (d'alej 
len „spojené vol'by") podl'a zákona č.  180/2014 Z. z.  o podmienkach vykonu volebného práva a o zmene a dopineni 
niektorych zákonov v zneni neskorgfch predpisov (d'alej len „volebny zákon"), a ktorá má ku dňu vykonania 
spojených volieb nariadenň  karant6nu alebo izoláciu z d6vodu ochrany verejného zdravia pred ochorenim 
COV1D-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň  konania spojených volieb žije s oprAvneným 
voličom v spoločnej domácnosti. 

Oprávnený volič  podáva žiadosr o špeciálny spôsob hlasovania zapisovatel'ovi miestnej volebnej 
komisie obce svoiho trvalého pobytu sám alebo prostrednictvom inej osoby, a to (vylučne) telefonickv  v Pradnych 
hodinách obce svojho trvalého pobytu. 

Oprávnený volič  podáva žiadosr o špeciálny spôsob hlasovania v ňradných hodinách obce na 
telefonickom kontakte +421 56 63 95 258, a to najsk6r v pondelok 24. októbra 2022. Najneskorgi term in pre 
podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledny pracovny deft'  predo dňom konania spojených 
volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h. 

Oprávnený volič  v telefonickej žiadosti oznámi zapisovatel'ovi miestnej volebnej komisie, že žiada 
o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné ladaje v rozsahu 

a) meno a priezvisko, 
b) rodné čislo, 
c) adresa trvalého pobytu, 
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať  hlasovanie gpeciálnym spôsobom, ak je odlignd od adresy trvalého 

pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať  hlasovanie gpecidlnym spôsobom, sa musi nachádzať  na 
tízemf volebného obvodu pre vol'by poslancov obecnčho zastupitel'stva podl'a miesta trvalého pobytu 
oprávnenčho voliča, 

e) telefonicky kontakt. 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať  o zapfsanie do gpeciálneho zoznamu oprávnených voličov 
vgetkych oprávnenych voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom pripade volič  uvedie osobné Pdaje 
vgetkych oprávnenych osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania. 

Informácie pre voličov k gpeciálnemu spilsobu hlasovania 

Vo volebny deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič  vyčkd na prichod vyslanych členov gpeciálnej 
volebnej komisie. Vyslanf členovia gpeciálnej volebnej komisie po prichode na miesto gpecidlneho hlasovania vyzvú 
oprávneného voliča (napr. zazvonenfm na domový zvonček, resp. telefonicky na telef6nnom čfsle, ktoré oprávnený 
volič  oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania). 

Ak sa oprávnený volič  napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovaf, plati že hlasovanie odmietol. Vyslani 
členovia gpeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť  poznamenajú v gpeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto 
voličovi sa už nedostavia. 

Každý oprávnený volič  hlasuje osobne, zastápenie inou osobou nie je pripustné. Oprávnený volič  
preukazuje svoju totožnosr členom Speciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom 
o pobyte pre cudzinca. Ak volič  nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožni. 

V Begi, dria 10.10.2022 
Q  Attila Zsiro 

starosta obc 
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