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Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie  

žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov 

pre referendum 21.01.2023 

 

Obec Rimavská Baňa informuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

a v deň konania referenda nemôžu hlasovať na mieste trvalého pobytu v Obci Rimavská Baňa, že 

môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie tzv. hlasovacieho preukazu prostredníctvom 

„Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“, ktorú doručia jedným z dolu uvedených spôsobov: 

 Osobne na obecnom úrade v Rimavskej Bani, Hlavná 168/4  

(najneskôr posledný pracovný deň pred  konaním referenda t.j.: najneskôr 20.01.2023v úradných 

hodinách obce); 

 

 V listinnej forme na adresu: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa 

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo 

dňom konania referenda t.j.: najneskôr 02.01.2023); 

 

 Elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy obce: obec@obecrimavskabana.sk  

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní 

predo dňom konania referenda  t.j.: najneskôr 02.01.2023).   

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 
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  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). 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová vr. 

starostka obce 
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