o6 -11- 2019
Volba poštou
voličom, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Prešov
a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky

Volič,

ktorý má trvalý pobyt na území mesta Prešov a v čase volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky {ďalej len "vol'by") sa zdržiava mimo
územia Slovenskej republiky, môže požiadať mesto Prešov o volbu poštou
písomne na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Jarková 26
080 Ol Prešov l
alebo
elektronicky na e-mailovú adresu: volba.postou@presov.sk.
Žiadosť musí byť doručená najneskôr SO dní predo dňom konania volieb
(t. j. najneskôr 10.01.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote

sa neprihliada.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a)
b)
c)
d)

meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu,
adresu miesta pobytu v cudzine.

Mesto Prešov zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 25.01.2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:
a) obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta Prešov {ďalej len
"ob á l ka"),
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) poučenie o spôsobe hlasovania.
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Návratná obálka musí byť označená heslom "VOĽBA POŠTOU 11 • Musí byť
na nej uvedená adresa sídla Mestského úradu mesta Prešov ako adresáta
a adresa voliča ako odosielatel'a.
Volič

na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku
vyznači( ktorému z kandidátov dáva prednosť.
Volič

vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do
návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch,
ktoré boli doručené mestu Prešov najneskôr v posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.02.2020).
Návratné obálky doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo
dňom konania volieb odovzdáva mesto Prešov príslušnej okrskovej
volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.
Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu mesta Prešov
zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje volbu poštou v zozname
voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími
lístkami vkladá zástupca mesta Prešov tieto obálky do volebnej schránky.
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ŽIADOSŤ VYPLŇTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI.

Žiadost' o vol'bu poštou
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

MESTO PREŠOV
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
JARKOVÁ26
080 Ol PREŠOV l
(adresa mestského úradu)

Podľa

§ 60 ods. l zákona

č.

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam o voľbu
poštou pre

voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

Meno:
Priezvisko:
Rodné

číslo:

Adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike:
Ulica:
Číslo domu:

Obec:
PSČ:

Adresa miesta pobytu v cudzine (pre zaslanie hlasovacích lístkov a obálok):
Ulica:
Číslo domu:

Obec:
PSČ:

Štát:

v
Dátum:

Podpis: .................................................................................. .

