
Podľa článku 14 Zákona o jednotnom voličskom zozname ( Úradný vestník RS, č. 

104/09 a  99/11 ) a Uznesenia o vypísaní volieb za prezidenta republiky  ( Úradný vestník RS, 

č. 15/17 ) Mestská správa mesta Zreňanin 03.03.2017 podáva  

 

 

O Z N Á M E N I E 

 

 

OZNAMUJE SA občanom , ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Zreňanin a ktorí 

majú volebné právo , že je časť jednotného voličského zoznamu pre mesto Zreňanin, 

prístupná k nahliadnutiu od 03.03.2017 v budove Mestskej správy mesta Zreňanin , kancelária 

č. 14,  každého pracovného dňa  aj v sobotu od 08:00 do 15:00 hodín.  

Do uzavretia voličského zoznamu , teda do 17.03.2017, občania môžu podať Mestskej 

správe žiadosť o prípadné zmeny  ( zápis, vymazanie, výmena, doplnenie alebo oprava ) vo 

voličskom zozname. Pri podávaní žiadosti o každú zmenu vo voličskom zozname , občania sú 

povinní predložiť aj platný občiansky preukaz. 

Po uzavretí voličského zoznamu,  a najneskôr 72 hodín predo dňom volieb, zápis 

voličov do voličského zoznamu konná inisterstvo príslušné pre správne úkony. Žiadosť 

o zmeny vo voličskom zozname podáva sa priamo príslušnému ministerstvu alebo Mestskej 

správe. 

Odo dňa vyhlásenia volebnej listiny právo na podanie žiadosti o zmeny vo voličskom 

zozname má aj predkladateľ tej volebnej listiny alebo osoba ktorú on splnomocní a to takým 

istým spôsobom a postupom akým to právo uplatňujú aj iní občania. K žiadosti predloží 

zákonom predpísané doklady na vykonanie zmeny, a v prípade že žiadosť nepodáva osobne 

predkladateľ vyhlásenej volebnej listiny, aj dané splnomocnenie overené v súlade so 

zákonom. 

Do voličského zoznamu sa zapisuje aj údaj že volič v nadchádzajúcich voľbách bude 

hlasovať podľa miesta prechodného pobytu v krajine , resp. podľa miesta prechodného pobytu 

v zahraničí.  
Zápis voličov , ktorí prejavili žiadosť hlasovať podľa miesta prechodného pobytu, 

bude sa konať odo dňa vypísania volieb, a najneskôr päť dní pred dňom uzavretia voličského 

zoznamu 11.03.2017.  

Vnútorní vysídlenci ( osoby ktoré majú trvalý pobyt na území Autonómnej pokrajiny 

Kosovo a Metochia , a prechodný pobyt na území mesta Zreňanin ) majú volebné právo vo 

voľbách za predsedu Republiky Srbsko a môžu nahliadnúť do jednotného voličského 

zoznamu , časť pre územie mesta Zreňanin, a požiadať o príslušné zmeny v jednotnom 

voličskom zozname k čomu predložia potvrdenie o prechodnom pobyte a preukaz vysídlenca. 

Osobitne sa pozívajú občania s trvalým pobytom na území mesta Zreňanin , ktorí do 

02.04.2017 budú plnoletí a samým tým získajú volebné právo, aby  nahliadli do voličského 

zoznamu a požiadli o prípadné zmeny vo voličskom zozname na základe predložených 

dôkazov. 

 V súlade so zákonom, ktorý upravuje ochranu osobných údajov , do voličského 

zoznamu sa môže nahliadnúť aj elektronický na úradnej internetovej stránke Ministerstva 

príslušného pre správne úkony zadaním jednotného matričného čísla občana a 

prostredníctvom SMS správy s uvedeným údajom na telefonické číslo zverejnené v 

prostriedkoch verejného informovania a na úradnej internetovej stránke Ministerstva.  

 

 

 

                                                                   MESTSKÁ SPRÁVA MESTA ZREŇANIN 
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