
 

O B E C   T U Š I C E 

 

Žiadosť o voľbu poštou na  

Referendum, 

ktoré sa bude konať 21. januára 2023 

môže podať volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase konania 

referenda sa zdržiava mimo jej územia: 

- Písomne/v listinnej forme  na adresu obce (najneskôr 50 dní predo dňom konania 

referenda t. j. najneskôr do 2.12.2022) 

- elektronicky/e – mailom na elektronickú adresu obce (najneskôr 50 dní predo dňom 

konania referenda, t. j. najneskôr 2.12.2022).  

 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi 

 meno a priezvisko, 

 rodné číslo, 

 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), 

 adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec PSČ, štát) na 

ktorej si volič zásielku prevezme. 

 

 

Korešpondenčná adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou: 

 

Obec Tušice 

Tušice 130 

072 02 Tušická Nová Ves 
 

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: 

 

ocutusice@obectusice.sk 

 
Ak žiadosť spĺňa zákonom stanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania 

referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú 

otlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovací lístok, návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA 

POŠTOU“ a poučenie o spôsobe hlasovania.  Do výsledkov hlasovania sa započítavajú hlasy na 

hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr  v posledný pracovný 

deň predo dňom konania referenda t. j. najneskôr 20.1.2023. 

mailto:ocutusice@obectusice.sk


ŽIADOSŤ VYPLŇTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI. 

Žiadosť  

o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky  

a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia 

 
 

 

 

 

 
...................................................................... 
(adresa obecného /mestského, miestneho/ úradu) 

Podľa   § 208 ods. 1   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 referendum v roku 2023. 

Meno:  

Priezvisko:  

Rodné číslo:  

Adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike: 

Ulica:  

Číslo domu:  

Obec:  

PSČ:  

Adresa miesta pobytu v cudzine (pre zaslanie hlasovacieho lístka a obálok): 

Ulica:  

Číslo domu:  

Obec:  

PSČ:  

Štát:  

 

 

V  

 

 

Dátum:  Podpis:  

 


