
OBEC POPROČ 
Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

OZNÁMENIE 

 

k podávaniu žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania 

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a  

vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 

 

dňa 29. októbra 2022 

 
Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať podľa zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu 

z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj 

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

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej 

komisie obce svojho trvalého pobytu výlučne telefonicky v čase úradných hodín obce. 

 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022 od 

08:00 hod. do piatku 28. októbra 2022, najneskôr do 12.00 hod.  

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi  miestnej volebnej komisie, že 

žiada o špeciálny spôsob hlasovania 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 (musí sa však 

nachádzať na území obce) 

e) Telefonický kontakt 

 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených 

voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. 

 

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie: p. Jana Juríková, mobil: 0915 912 724. 

 

Úradné hodiny Obecného úradu v Poproči: 

- Pondelok, utorok, štvrtok: od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hod,  

- Streda od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:30 hod.  

- Piatok od 08:00 do 12:00 hod 

 

V Poproči, dňa 19.10.2022 

 

 

                                                                                           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r. 

                                                                                                        starostka obce 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 19.10.2022. 


