Žiadosť
občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov
pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
na území Slovenskej republiky
Application
of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register
for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic
Obecný (mestský, miestny) úrad
Municipal Office

v / in ........................................................................
Podľa § 75 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada o zapísanie do zoznamu voličov v obci
Pursuant Article 75, par. 2 of the Act No. 180/2014 Coll. on the Conditions of the Right to Vote and on
amendments and supplements to certain laws as amended requests for entry into the Electoral Register in the
municipality
1)

.

Meno / Name:
Priezvisko / Surname:
Rodné priezvisko / Previous surname:
Dátum narodenia / Date of birth:
Miesto narodenia / Place of birth:
Identifikačné číslo/ Identification number2):

Pohlavie / Sex:

Štátna príslušnosť / Nationality:
Volebný obvod / Constituency 3):

Obrátiť / Turn

1)

2)
3)

V zozname voličov zostane volič zapísaný dovtedy, kým nepožiada obec o vyčiarknutie zo zoznamu voličov alebo dovtedy, kým nebude obcou zo
zoznamu voličov vyčiarknutý preto, že už nespĺňa požiadavky práva voliť.
The elector remains to be on the Electoral Register until he/she asks the municipality to be deleted from the Electoral Register, or until the municipality
deletes him/her from the Electoral Register because he/she no longer meets the conditions of the right to vote.
Číslo identifikačnej karty alebo osobné číslo alebo národné číslo. / The ID card number, or the personal number, or the national number.
Uvedie sa volebný obvod v členskom štáte Európskej únie, ktorého je volič štátnym občanom a v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov.
Indicate the constituency in the Member State of the European Union of the citizenship of the elector in which he/she was last registered on the Electoral Register.

