
Obec Beluj 

 

 

OZNÁMENIE 

telefonického kontaktu na zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Beluji za účelom podávania 

žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 29. októbra 2022. 

Podľa § 5 ods. 5 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 v roku 2022 

v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým s menia a dopĺňajú niektoré zákony 

môže oprávnený volič podať svoju žiadosť sám alebo prostredníctvom inej osoby iba telefonicky na 

telefónne číslo v úradných hodinách obecného úradu v Beluji a v posledný pracovný deň – 28. 10 

2022 – piatok najneskôr do 12.00 hod. o špeciálny spôsob hlasovania, a to: 

priamo zapisovateľke: Barbore Boroškovej – kontakt: 0944 437 104 

Úradné hodiny: 

Pondelok:   8:00 hod. – 12:00 hod. 

Utorok:       8:00 hod. – 12:00 hod. 

Streda:        8:00 hod. – 12:00 hod. 

Štvrtok:       8:00 hod. – 12:00 hod. 

Piatok:        8:00 hod. – 12:00 hod. 

 

Údaje žiadateľ poskytuje v zmysle § 5 ods. 4 cit. Zákona, a to: 

- meno a priezvisko 

- rodné číslo 

- adresa trvalého pobytu 

- adresa miesta, v ktorom žiada vykonať hlasovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa 

miesta, v ktorom žiada vykonať špeciálne hlasovanie sa musí nachádzať na území volebného obvodu 

pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča 

- telefonický kontakt. 

 

Oprávneným voličom je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osoba, 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. 

 

 

Beluj, 24. 10. 2022 

 


