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Vec 

Špeciálny zoznam voličov a súvisiace úlohy – informácia, usmernenie 

 

 

V prílohe Vám posielame usmernenie MV SR s názvom Zápis oprávnených voličov do 

špeciálnych zoznamov oprávnených voličov a súvisiace úlohy zapisovateľa miestnej volebnej 

komisie.  

Usmernenie je primárne určené zapisovateľovi miestnej volebnej komisie každej obce, avšak 

je potrebné, aby sa s jeho obsahom oboznámili aj starostovia všetkých obcí, pretože z neho 

vyplývajú úlohy nie len pre zapisovateľov aj pre obce, ktoré je nutné plniť v relatívne krátkom 

časovom období.  

 

V usmernení je opísaný postup podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob 

hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce jeho trvalého pobytu, podrobnosti 

o zápise oprávneného voliča do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov, vrátane ďalších 

dôležitých úkonov zapisovateľa miestnej volebnej komisie súvisiacich s evidenciou oprávnených 

voličov a podávaním informácií starostovi určenej obce, ktorá je sídlom príslušnej špeciálnej 

volebnej komisie. Pripomíname, že oprávneným voličom, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob 

hlasovania je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 

a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnej domácnosti. 

 

Určenou obcou treba rozumieť tú obec (mesto) kde bude sídliť špeciálna volebná komisia. 

Sídlo a volebný obvod špeciálnej volebnej komisie je uvedený v prílohe k zákonu č. 185/2022               

Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do 

orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“) 

 

V okrese Stropkov sa vytvoria celkom tri špeciálne volebné komisie so sídlom v meste 

Stropkov, v obci Havaj a v obci Turany nad Ondavou. 
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Špeciálny volebný obvod špeciálnej volebnej komisie Stropkov zahŕňa – mesto Stropkov a obce 

Baňa, Krušinec a Šandal. 

 

Špeciálny volebný obvod špeciálnej volebnej komisie Havaj zahŕňa – obec Havaj, Bukovce, 

Bystrá, Duplín, Gribov, Chotča, Kožuchovce, Makovce, Malá Poľana, Miková, Oľšavka, Potoky, 

Staškovce, Tisinec, Varechovce, Vislava, Vladiča,  a Vyškovce. 

 

Špeciálny volebný obvod špeciálnej volebnej komisie Turany nad Ondavou zahŕňa obce – 

Turany nad Ondavou, Breznica, Breznička, Brusnica, Bžany, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, 

Krišľovce, Kručov, Lomné, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Potôčky, Soľník, Tokajík, 

Veľkrop, Vojtovce, Vyšná Olšava, Vyšný Hrabovec 

 

Ak sa teda v usmerneniach, informáciách a pokynoch bude používať pojem „určená 

obec“, tak sa tým bude myslieť mesto Stropkov, obec Havaj a obec Turany nad Ondavou. 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás, prosím, neváhajte kontaktovať na telefónnych 

číslach 054 742 3762, 0961 578 969, 0918 928 918, prípadne aj osobne v úradných hodinách 

okresného úradu. 

 

 Žiadam o bezodkladné zaslanie tohto usmernenia spolu s prílohou zapisovateľom 

miestnych  (mestskej) volebných komisií. 
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Mgr. Ľubica Čarná 

vedúca 

 

 

 


