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INFORMÁCIA K VOĽBÁM DO NÁRODNEJ RADY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Mesto Šamorín v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 60 

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov oznamuje voličom, že elektronickou adresou na doručenie žiadostí o voľbu 

poštou je  

evidencia@samorin.sk  

1. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava 

mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu 

poštou.  

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť 

doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

2. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo, 

c) adresu trvalého pobytu, 

d) adresu miesta pobytu v cudzine. 

3. Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu 

v cudzine 

a) obálku podľa § 22 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) hlasovacie lístky, 

c) návratnú obálku, 

d) poučenie o spôsobe hlasovania. 

4. Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená 

adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. 

5. Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch 

kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva 

prednosť. 

6. Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú 

odosiela. Poštovné uhrádza volič. 

7. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené 

obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb. 
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Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na 

webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2 

        Csaba Orosz 

     primátor mesta 

 

 

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

