
REFERENDUM 2023 – hlasovací preukaz 

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda 

nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie 

hlasovacieho preukazu. ( § 46 volebného zákona) Volič hlasuje na území Slovenskej 

republiky.  

 

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz.  

Hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 

- osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr           

20. 1. 2023) v úradných hodinách obce.  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne; 

- prostredníctvom splnomocnenej osoby (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných 

hodinách obce; obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne; 

- v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená 

obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr     

2. 1. 2023), 

- elektronicky (e-mailom)  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) 

alebo  v textovej      forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť 

o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní 

predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).     

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: 

•  meno a priezvisko, 

•  rodné číslo, 

•  štátnu príslušnosť, 

•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), 

•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie 

inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.  

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom 

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo 

dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023). 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi 

•  meno a priezvisko, 

•  rodné číslo, 

•  štátnu príslušnosť, 

•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz 

prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho 

preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím 

podpisom. 



Obec Horné Mýto na  účely doručovania žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 

týmto zverejní  elektronickú adresu obce : 

hornemyto@intermail.sk 
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NÉPSZAVAZÁS 2023 -  választói igazolvány  

 

       Az a választópolgár, akinek a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhelye van, és 

a népszavazás napján nem szavazhat az állandó lakóhelyén abban a választókerületben, 

amelynek választói névjegyzékébe felkerült, kérheti az állandó lakóhelye szerinti 

önkormányzatot választói igazolvány kiállítására. (A választójogi törvény 46. §-a) A 

választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavaz. 

 

Az önkormányzat kérésére választói igazolványt állít ki a választópolgárnak. 

A választói igazolvány bármely választókerületben feljogosítja a választópolgárt a választói 

névjegyzékbe való felvételre. 

 

A választópolgár a választói igazolvány kiállítását kérheti: 

 

- személyesen legkésőbb a népszavazást megelőző utolsó munkanapon (azaz legkésőbb 

2023. január 20-ig) az önkormányzat hivatali idejében. Az önkormányzat 

haladéktalanul kiállítja a választói igazolványt; 

- meghatalmazott útján (tehát legkésőbb 2023. január 20-ig) az önkormányzat hivatali 

idejében; az önkormányzat haladéktalanul kiadja a választói igazolványt; 

- papír alapú formában úgy, hogy a választói igazolvány -kiállítási kérelmet legkésőbb 

a népszavazás napja előtt 15 munkanappal (azaz legkésőbb 2023. január 2-ig) 

kézbesítsék az önkormányzathoz, 

- elektronikusan (e-mailben) a kérelem elektronikus képének küldésével (szkennelés), 

vagy az e-mail üzenet tartalmát alkotó szöveges formában úgy, hogy a választói 

igazolvány kiállítására irányuló kérelem kézbesítve legyen az önkormányzat részére 

legkésőbb a népszavazás napja előtt 15 munkanappal ( legkésőbb 2023. 1. 2-ig). 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár adatait: 

• vezetéknév, keresztnév, 

• születési szám, 

• állampolgárság, 

• állandó lakóhely címe,  

• a levelezési cím, amelyre az önkormányzat a választói igazolványt kézbesíti. 

 

Az önkormányzat a választói igazolványt a választópolgár állandó lakcímére küldi meg, 

ha a kérelemben más levelezési cím nincs feltüntetve, legkésőbb a kérelem beérkezését 

követő három munkanapon belül. 

 

A választópolgár által meghatalmazott személyen keresztül: 

 

legkésőbb a népszavazás napját megelőző utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2023. 

január 20-ig) lehet kérni a választói igazolvány kiállítását. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár adatait 

• vezetéknév, keresztnév, 

• azonosító szám, 

• állampolgárság, 

• állandó lakóhely címe  



 

Ha a választópolgár írásbeli kérelemben vagy elektronikus kérelemben nyilatkozik arról, 

hogy a választói igazolványt más veszi át, a kérelemben meg kell adnia nevét, vezetéknevét 

és személyi igazolványát. Ez a személy köteles aláírásával igazolni a választói igazolvány 

átvételét. 

 

Felsővámos  önkormányzata ezúton közzéteszi a település elektronikus címét: 

 

hornemyto@intermail.sk 

 


