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OZNAM 
Zriadenie námietkovej kancelárie 

 
     V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 5. marca 
2016, mestská časť Bratislava-Karlova Ves zriadila námietkovú kanceláriu, ktorá bude otvorená 
v pracovné dni od pondelka 1. februára 2016 do piatku 4. marca 2016 (vrátane). Námietková 
kancelária sa nachádza  v  budove miestneho úradu na Nám. Sv.Františka, prízemie,  miestnosť 
č. dv. 151. 
     V námietkovej kancelárii má volič možnosť: 

- nahliadnuť do zoznamu voličov a vzniesť prípadné námietky k údajom, ktoré obsahujú 
a týkajú sa jeho osoby, 

- vyžiadať si hlasovací preukaz, 
- požiadať o prenosnú schránku. 

 
     Volič, ktorý v deň volieb nebude môcť voliť vo svojom volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný 
do zoznamu voličov, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu (podrobnejšie informácie 
sú uvedené nižšie), pričom bude z voličského zoznamu na čas vykonania volieb vyčiarknutý. 
Hlasovací preukaz oprávňuje voliča po jeho predložení s občianskym preukazom voliť 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska. 
 
Prenosnú volebnú schránku možno žiadať na tel. č. 602 59210, 602 59211, 0940 634 120 
 
NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA, NÁM. SV. FRANTIŠKA 8, prízemie, č. dv. 151 
tel.: 02/602 59151  
mail: organizacne@karlovaves.sk.sk  
 
Úradné hodiny pre námietkovú kanceláriu od 1.2 do 19.2.2016: 
Pondelok  8 – 12 hod. 13 – 17 hod. 
Streda   8 – 12 hod. 13 – 17 hod. 
Piatok   8 – 13 hod.   
 
Úradné hodiny pre námietkovú kanceláriu od 22.2. do 5.3.2016: 
Pondelok  8 – 12 hod. 13 – 17 hod. 
Utorok  8 – 12 hod.  13 – 15 hod. 
Streda   8 – 12 hod. 13 – 17 hod. 
Štvrtok  8 – 12 hod. 13 – 15 hod. 
Piatok   8 – 13 hod.   
 
 
                                                                                                                         Ján Hrčka, v. r. 
                                                                                                                             prednosta 
                                                                                                          



 
Vydávanie hlasovacích preukazov (ďalej len „HP“). 
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť 
hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je 
zapísaný, môže požiadať mestskú časť Bratislava-Karlova Ves o vydanie hlasovacieho preukazu.  
 
O vydanie hlasovacieho preukazu môže požiadať volič: 
1. osobne, príde s platným občianskym preukazom – najneskôr do 4. marca 2016 do 13 hod. 
2. písomne  alebo elektronicky (e-mailom) – najneskôr do pondelka 15. februára 2016 do 17,00 

hod. musí byť žiadosť v podateľni zaevidovaná, resp. do piatku 15. februára 2016 do 24,00 
hod. musí byť žiadosť odoslaná na adresu organizacne@karlovaves.sk. 

3. prostredníctvom splnomocnenej osoby na základe občianskeho preukazu alebo 
splnomocnenia. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Splnomocnená osoba prevzatie 
voličského preukazu potvrdí svojim podpisom – najneskôr do 4. marca 2016 do 13 hod.,  

 
V splnomocnení volič uvedie svoje 
meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) 
a meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského 
preukazu. 
 
V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje 
meno a priezvisko, 
rodné číslo, 
štátnu príslušnosť, 
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) 
korešpondenčnú adresu , na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. 
Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ 
na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


