Ako požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do
Európskeho parlamentu

1. Osobne,
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 05. 2019 na
Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch , prvé poschodie na č. dv. 8b, u p. Semanovej
alebo u p. Šipošovej na č. dv. 12 a to v úradných hodinách mesta:
Pondelok:
od. 8.00 hod. do 16.00 hod.
Utorok:
od. 8.00 hod. do 12.00 hod.
Streda:
od. 8.00 hod. do 17.00 hod.
Štvrtok:
nestránkový deň
Piatok:
od. 8.00 hod. do 12.00 hod.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
2. V listinnej forme
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019, na adresu:
Mestského úrad Veľké Kapušany
Ohlasovňa- voľby
L.N. Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany
3. Elektronicky
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019. Mailové adresy na doručenie
žiadosti:
etela.semanova@vkapusany.sk,
matricny.urad@vkapusany.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto 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 (ak je odlišná od adresy
trvalého pobytu).
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 24.05.2019. V žiadosti je potrebné uviesť okrem horeuvedených
údajov aj údaje splnomocnenej osoby a to: meno priezvisko, číslo občianskeho preukazu.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását
1. Személyesen,
legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (vagyis legkésőbb 2019. 05. 24 a nagykaposi
városi hivatalban első emelet 8B számú ajtóban Seman Etelka, vagy a 12 számú ajtóban Sipos
Zsuzsa városi alkalmazottaktól a hivatal nyitvatartási óráiban.
2. Okirat formájában úgy,
hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15
munkanappal kézbesítésre kerüljön a városházára /vagyis legkésőbb 2019.05.24/ az alábbi
feltüntetett címre:
Mestský úrad Veľké Kapušany
Ohlasovňa – Voľby
L.N. Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany
3. Elektronikus úton úgy,
hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15
munkanappal kézbesítésre kerüljön a városnak /vagyis legkésőbb 2019. 05. 24/ az alábbi
feltüntetett mail címekre:
etela.semanova@vkapusany.sk,
matricny.urad@vkapusany.sk.
A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait
 utónév és családi név,
 személyi szám,
 állampolgárság,
 állandó lakhely címe (település, utca, házszám),
 levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó lakhely
címétől).
a kérelmező által meghatalmazott személy útján
a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis
legkésőbb 2019. 05. 24 kérvényezhető ) .

