
Informácia o vytvorení špeciálnej volebnej komisie na území mesta Prievidza 
 
Vzhľadom na to, že k 30.9.2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 
19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na COVID – 19, resp. karanténa osôb, ktoré 
prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou  na ochorenie COVID – 19, vo voľbách 
29.10.2022 sa uplatní postup podľa zákona č.185/ 2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe 
hlasovania. Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených 
volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom 
obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením 
COVID – 19, budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej 
prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej 
volebnej komisie. 
Podrobnosti o používaní ochranných prostriedkov pre členov špeciálnej volebnej 
komisie určí Úrad verejného zdravotníctva SR v termíne do 17.10.2022.  Vzhľadom 
na súčasnú priaznivú epidemiologickú situáciu však možno predpokladať len ochranu 
horných dýchacích ciest v podobe respirátora a dezinfekciu rúk, ktoré budú mať 
odporúčací charakter. 
 
Do špeciálnej volebnej komisie deleguje po jednom členovi politická strana, politické 
hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do MsZ v Prievidzi. 
Politické subjekty náhradníka nedelegujú. 
Oznámenie o delegovaní člena doručí oprávnená politická strana alebo koalícia 
primátorke mesta Prievidza najneskôr do nedele 9.10.2022, a to listinne alebo 
elektronicky (emailom). 
Emailová adresa na doručenie delegačnej listiny:   lenka.panisova@prievidza.sk ; 
tel. kontakt: 0904 752 632 . 
 
V nedeľu 9.10.2022 na listinné doručenie je možné využiť poštovú schránku 
umiestnenú pred dverami MSÚ, budovy A na Námestí slobody č.14. 
Ak v územnom obvode mesta Prievidza nepožiada žiaden z oprávnených voličov 
o špeciálny spôsob hlasovania , špeciálna volebná komisia nezačne vykonávať svoju 
činnosť. Túto skutočnosť oznámi primátorka mesta (v zastúpení) špeciálnej volebnej 
komisii  dňa 28.10.2022 do 16.00 hod. 
V súvislosti s činnosťou špeciálnej volebnej komisii materiálne vybavenie zabezpečí 
mesto Prievidza. 
 
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke MV SR: 
Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa 
(minv.sk) 
 
 

 
Ďakujeme pekne za porozumenie a spoluprácu. 
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