
ŠPECIÁLNY SPOSOB HLASOVANIA PRE VOLIČOV 

V KARANTÉNE Z DOVODU COVID-19 

Zverejnenie kontaktu na zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre 

podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania. 

 

V spojených voľbách 29.10.2022 pribudla možnosť voliť aj pre tých, ktorí majú právo hlasovať,  

ale v dôsledku ochorenia COVID-19 majú nariadenú karanténu alebo izoláciu a tiež pre 

osoby, ktoré s nimi v deň volieb žijú v spoločnej domácnosti.  

Na týchto oprávnených voličov sa prekážka práva voliť nevzťahuje, ak požiadajú o špeciálny 

spôsob hlasovania. 

Oprávnený volič s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podáva 

žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke miestnej volebnej komisie mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Mgr. Jane Buriánkovej. 

Žiadosť je možné podať výlučne telefonicky na tel. číslo 055/636 04 30 v úradných 

hodinách miestneho úradu najskôr v pondelok 24.10.2022 a najneskôr v piatok 28.10.2022 

do 12.00 hod.. 

 

V žiadosti je potrebné uviesť osobné údaje : 

• meno a priezvisko 

• rodné číslo 

• adresa trvalého pobytu 

• adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom v prípade, 

ak sa adresa nezhoduje s adresou trvalého pobytu - musí sa však nachádzať na území 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

• telefonický kontakt 

Jednou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov 

pre všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.  

 

Upozornenie: 

Volič, ktorý požiada o zápis do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov z dôvodu COVID-

19 , bude zo zoznamu voličov volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu vyškrtnutý. 

 

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania bol pre mestské časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce a Košice-Ťahanovce určený špeciálny volebný obvod a zriadená špeciálna volebná 

komisia so sídlom v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

V deň volieb sa dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie dostavia na miesto 

špeciálneho spôsobu hlasovania, ktoré uviedol oprávnený volič vo svojej žiadosti a vyzvú 

oprávneného voliča na hlasovanie (napr. zazvonením na domový zvonček, telefonicky a pod.) 

Na mieste zotrvajú 10 min. Ak sa oprávnený volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve 

nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie odmietol. K takémuto voličovi sa členovia špeciálnej 

volebnej komisie opätovne nedostavia. 



Oprávnený volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť 

občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca. 

Informáciu o spôsobe hlasovania podajú oprávnenému voličovi vyslaní členovia špeciálnej 

volebnej komisie. 

 

POZNÁMKA. 

Voliči s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorí sa nebudú môcť 

dostaviť do volebnej miestnosti v čase volieb z iných zdravotných dôvodov ako Covid-19, môžu 

požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky telefonicky počas úradných hodín na 

miestnom úrade (tel. 636 04 30 alebo e-mailom na mutah@tahanovce.sk) do piatku 28. 10.2022 

alebo v priamo vo volebnej miestnosti čase volieb na tel. číslo 0948 467 642.  

 


