Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať Mestskú časť Bratislava – Podunajské
Biskupice o vydanie hlasovacieho preukazu. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
- osobne,
- v listinnej forme alebo elektronicky,
- prostredníctvom splnomocnenej osoby
NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA - VYDÁVANIE HLASOVACÍCH PREUKAZOV
Vydávanie hlasovacích preukazov:
Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný
pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. na Trojičnom nám. č. 11, 825 61 Bratislava,
na oddelení organizačnom a vnútornej správy, I. posch., č. dv. 3 do 24. mája 2019: Mestská
časť vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
pondelok
streda
piatok

8,00 - 11,30 h 12,30 - 17,00 h
7,30 - 11,30 h 12,30 - 16,30 h
7,30 - 11,30 h

Kontakt na námietkovú kanceláriu: tel.: 02/402 092 05, e-mail: silvia.gyurcsiova@mupb.sk .
V listinnej podobe (poštou) môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby
jeho žiadosť bola doručená mestskej časti najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 6.5 2019).
V elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 6. 5. 2019). Elektronická (e-mailová)
adresa na doručovanie žiadostí: sekretariat@mupb.sk .
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od
adresy trvalého pobytu).

Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019)
v úradných hodinách miestneho úradu. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
Mestská časť zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou
„Do vlastných rúk“. 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. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba
je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič, ktorému už bol
vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho
trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu
na voľby do Európskeho parlamentu 2019

Titul:

Meno:

Priezvisko:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Adresa trvalého pobytu:
Korešpondenčná adresa, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz:

V Bratislave dňa:

Podpis:

Splnomocnenie
na prevzatie hlasovacieho preukazu na voľby do Európskeho parlamentu 2019

Žiadateľ o vydanie hlasovacieho preukazu:

Meno:
Priezvisko:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Adresa trvalého pobytu:

Na prevzatie hlasovacieho preukazu splnomocňujem:

Meno a priezvisko:
Číslo občianskeho preukazu:

V Bratislave dňa:
Podpis žiadateľa o vydanie hlasovacieho preukazu:

