
                 Obec Ruská Poruba, 094 08 Ruská Poruba 93 

 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie: 

-  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre referendum 
-  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

      V súlade s rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z.z., zo 4. 
novembra 2022 o vyhlásení referenda na sobotu 21. januára 2023 a v súlade so zákonom č. 
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Obec Ruská Poruba zverejňuje elektronickú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní 
člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum: 

- oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno 
doručiť: 

- v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Ruská Poruba, 094 08  Ruská Poruba č. 93 
- v elektronickej forme na adresu: ruskaporuba@gmail.com. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická 
strana a petičný výbor za referendum starostovi obce do 24. novembra 2022 do 24.00 hodine.  

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je potrebné doručiť: 

- v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Ruská Poruba, 094 08  Ruská Poruba č. 93 
- v elektronickej forme na adresu: ruskaporuba@gmail.com. 

     Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie 
žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na 
úradnej tabuli obce.  

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu 
príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), • korešpondenčnú adresu, na 
ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

      Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie 
inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.  

     Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do 
vlastných rúk". prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. 
najneskôr 20. 1. 2023). 

      Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu 
príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Ak volič v písomnej žiadosti 
alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti 
uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.    

                                                                                                                         Jaroslav Moroz  

                                                                                                                           starosta obce 


