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REFERENDUM  

21.  januára 2023 

 

Hlasovanie do prenosnej schránky 

Podľa § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä 

zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase volieb v obci, v ktorej má trvalý 

pobyt, má právo požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania referenda 

okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode 

volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná 

komisia vyšle k občanovi dvoch svojich členov s prenosnými schránkami, hlasovacími lístkami, obálkami 

a so zoznamami voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

O hlasovanie do prenosnej schránky je možné požiadať:  

do 20. januára 2023 do 12:00 hod.: 

 osobne, prípadne prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby počas stránkových 

hodín Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava-Rusovce, I. poschodie, č. 

dv. 3, 

 telefonicky na tel. č.: 02/68207016, 

a v deň referenda dňa 21. januára 2023: 

 priamo vo volebnej miestnosti volebného okrsku, kde je volič zapísaný v zozname voličov,  

 telefonicky na tel. č.: 02/68207016, 0907/776226. 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať 

alebo písať, má právo požiadať, aby zaňho hlasovacie lístky podľa jeho pokynov upravila a vložila do 

obálok a obálky vložila do volebných schránok iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. 

Aj pri hlasovaní do prenosnej schránky vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola 

zachovaná tajnosť hlasovania. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný 

znehodnotiť pred členmi okrskovej volebnej komisie. 

 


