
 

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, 

Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice 

__________________________________________ 

 
O Z N A M                                        

V Košiciach, dňa 21. 10. 2022 

 
Špeciálny spôsob hlasovania pre osoby, ktoré majú ku dňu vykonania spojených volieb 

nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred 

ochorením COVID-19 a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti 

 
Volič, ktorý má ku dňu konania spojených volieb (29. 10. 2022) do orgánov samosprávy obcí a do 

orgánov samosprávnych krajov prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom 

ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením 

COVID-19 (osoba s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) 

a osoby s ním žijúce v spoločnej domácnosti (ďalej len “oprávnený volič“) môžu požiadať o špeciálny 

spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní 

členovia špeciálnej volebnej komisie. 

 
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke Miestnej volebnej 

komisie mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov: 

 

Mgr. Viere Szepesiovej , tel. č.: 055/300 90 15 alebo 0950 315 122  – sám alebo 

prostredníctvom inej osoby, a to iba telefonicky, pričom oznámi nasledovné údaje: 

 

- meno a priezvisko, 

- rodné číslo, 

- adresa trvalého pobytu, 

- adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od 

adresy trvalého pobytu, adresa miesta na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym 

spôsobom sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného 

zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, 

- či má záujem o voľbu aj do VÚC (župan, župní poslanci) a tiež o voľbu do samosprávy obcí 

(starosta, miestni poslanci, primátor, mestskí poslanci), 

- telefonický kontakt. 

 
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr od 24. 10. 2022 do 27.10. 2022 v 

úradných hodinách Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a v posledný deň 

28. 10. 2022  najneskôr do 12.00 hodiny.  

 
Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených 

voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. 

 

                                                                           

 
                                                                            ....................................................... 
                                                                                      Mgr. Jozef Andrejčák  v. r. 

                                                                                                   starosta 


