Vážená pani vedúca, vážený pán vedúci,

v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (ďalej
len „voľby“), konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia
podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“)
žiadame usmerniť obce v územnom obvode Vášho okresného úradu nasledovne:
-

obec je povinná prijať doručenú žiadosť o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom
na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej
republiky, aj keď voľby ešte neboli vyhlásené; obec skontroluje úplnosť žiadosti podľa
§ 60 ods. 2 volebného zákona, resp. údaje žiadateľa v stálom zozname voličov.
Odporúčame, aby obec v prípade emailovej žiadosti o voľbu poštou obratom voličovi
potvrdila jej prijatie. Zároveň si obec zriadi evidenciu žiadostí o voľbu poštou, v ktorej si
bude evidovať doručené žiadosti voličov, ktorým najneskôr 35 dní predo dňom konania
volieb zašle na adresu ich miesta pobytu v cudzine materiály na hlasovanie;
- vzhľadom na to, že v nadväznosti na § 60 ods. 1 prvá veta volebného zákona, o voľbu
poštou možno požiadať aj elektronicky, je potrebné, aby obec zverejnila na svojom
webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, a to na
viditeľnom mieste (na hlavnej stránke). Obce bez webového sídla zverejnia
elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou na svojej úradnej tabuli.
Spolu s elektronickou adresou je potrebné zverejniť aj relevantné informácie
o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia; všetky dôležité
informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke
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zároveň upozorňujeme na potrebu venovať zvýšenú pozornosť doručovaným
žiadostiam o voľbu poštou a na povinnosť akceptovať aj žiadosti o voľbu poštou
doručené na inú emailovú adresu obce, ako tú, ktorú obec výslovne na tento účel
určila (t. j. doručené napr. na emailovú adresu starostu obce, podateľne a pod.);
- vzhľadom na skúsenosti z minulosti je potrebné, aby si obce kontrolovali aj staršie
emailové adresy, ktoré už obec nepoužíva, ale je možné na ne doručovať emaily, resp.
kontrolovali aj priečinky „Nevyžiadaná pošta“ (spam).

S pozdravom a poďakovaním na spoluprácu
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