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Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

 pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce PaedDr. Kvetoslavou Mižákovou zverejňuje emailovú adresu a 
kontaktnú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 
2019. 

 

OcÚ Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné,  

tel.kontakt: 057/44 95 231,  

email: ocu.tovarne@mail.t-com.sk. 

 

Úradné hodiny: 

 

Pondelok:            07:30 - 15:30             obed 12:00 - 12:30 

Utorok:           07:30 - 15:30            obed 12:00 - 12:30 

Streda.              07:00 - 17:00            obed 12:00 - 12:30 

Štvrtok:              07:30 - 15:30            obed 12:00 - 12:30 

Piatok:            07:00 - 12:30             nestránkový deň 

 

 

 Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 

* osobne 

* v listinnej forme alebo elektronicky 

* prostredníctvom splnomocnenej osoby 

 Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom 
konania volieb v úradných hodinách obce. 

 V listinnej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená 
obci najneskôr 15 pracovných dní predo ňom konania volieb.  V elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr 15 pracovných dní predo ňom konania volieb.   

 Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 
posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce.  

 

Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej forme alebo elektronicky uviedol, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, 
musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz takejto osobe 
bezodkladne najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce. Táto osoba 
je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na 

ten deň konania volieb prezidenta SR, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. 

      


