Mestské časti vydali stovky voličských preukazov
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V bratislavskej Petržalke vydali pre prvé kolo prezidentských volieb už 702 voličských preukazov,
zvýšený záujem o vydanie preukazov očakávajú mestské časti s blížiacim sa termínom volieb.
BRATISLAVA Bratislavské mestské časti vydali už niekoľko stoviek voličských preukazov pre obe
kolá prezidentských volieb. Ako informovala hovorkyňa bratislavskej Petržalky Michaela
Platznerová, pre prvé kolo vydali už 702 voličských preukazov, pre druhé kolo 634 voličských
preukazov.
"O vydanie preukazu môžu Petržalčania požiadať do pondelka 10. marca. Zo skúseností vieme,
že si to nechávajú na poslednú chvíľu," povedala Platznerová.
Mestská časť Staré Mesto vydáva voličské preukazy do 14. marca do 15:00 v námietkovej
kancelárii. V prípade žiadosti o vydanie preukazu poštou alebo e-mailom je potrebné, aby žiadosť
zaevidovali na miestnom úrade najneskôr do 10. marca.
Väčší záujem je o prvé kolo volieb
Ako informovala hovorkyňa Starého Mesta Alexandra Obuchová, doposiaľ mestská časť vydala
252 preukazov pre prvé kolo a 201 preukazov pre druhé kolo prezidentských volieb. Zvýšený záujem
očakávajú v Starom Meste rovnako s blížiacim sa termínom volieb.
Starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíková informovala, že v tejto mestskej časti zatiaľ požiadalo o
voličský preukaz pre prvé kolo voľby 193 voličov, o niečo menej ich požiadalo o voličský preukaz aj
pre druhé kolo voľby.
Ružinov vydal podľa hovorkyne Miroslavy Štrosovej už vyše 680 voličských preukazov. O voličský
preukaz môžu požiadať voliči obec, v ktorej majú trvalé bydlisko. Preukaz sa vydáva zvlášť pre prvé a
zvlášť pre druhé kolo voľby. Občania môžu s voličským preukazom voliť v ľubovoľnej volebnej
miestnosti na Slovensku.
Občania Slovenska môžu rozhodnúť o prezidentovi na najbližších päť rokov už po štvrtý raz. Prvé
kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 15. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov
nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, druhé kolo sa uskutoční o dva týždne, v sobotu 29.
marca.
Prezidenta budú voliť aj vo väzniciach
V ňom budú o prezidentské kreslo bojovať dvaja kandidáti, ktorí získajú najväčší počet platných
hlasov v prvom kole. Hlasovať o budúcej hlave štátu sa bude od 7:00 do 22:00. V prípade, že si to
vyžadujú miestne podmienky, môže starosta obce určiť skorší začiatok hlasovania. Volebné miestnosti
však musia byť otvorené do 22:00. Nového prezidenta inaugurujú 15. júna.
Voliť prezidenta môžu všetci občania Slovenskej republiky, ktorí budú mať v deň voľby najmenej 18
rokov a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky. Nemusia mať pritom trvalé bydlisko
na Slovensku.
V takomto prípade musia svoju totožnosť vo voľbách preukázať pasom, na základe čoho ich
dopíšu do zoznamu oprávnených voličov. Okrsková volebná komisia takýmto voličom do cestovného
dokladu v časti poznámky vyznačí, že hlasoval.
Ministerstvo zahraničných vecí informovalo o tejto možnosti slovenských občanov v zahraničí
koncom januára prostredníctvom zastupiteľských úradov. Prezidenta budú môcť voliť aj ľudia v
slovenských väzniciach. Právo voliť hlavu štátu má i obvinený a odsúdený, ktorý je občanom
Slovenskej republiky a v deň voľby dovŕšil 18 rokov veku.

