Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča
J
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 15. 05. 2021 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia.
Ill
Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovfäi 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu od11atia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi
dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací
lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce (mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a ob}llk)' potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva
môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v
príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je
uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti)
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu
obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho
pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe
hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej
volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže
požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
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ynpaBrreBaTM JlMCTbI Ha ronoconaH51.
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IH<l>OPMAU;I51 )];JUI BHEOPWJ
B06opeuh 3060B 1 5I3aHHií rricn51 np0xo,IJ;y Ha BH6opqy
,LI,iJihHHl.1,1-0 ni,JJ,TBep,LI,HTH ,LI,iJTbHHLf HiH a116opqiň: KOMicii" CBOIO
oco6HcTiCTb 3anponoHyBaBlllH TIOCBi,[(qeHH5I rpoMa,[(5IHHHa
a6o ,lJ,OKyMeHT npo Micue npO)Kl1BaHH5I ,[(J15I iH03eM1(51.
IloTiM ,[(iJihHHqHa BH6opqa KOMici5I o6Be,IJ;e rrop51,[(KOBHH
HOMep BH6opu5I y crr11cKy B06opuis i BH.UaCTh ňoMy ,[(Ba
BH6opq11x 610neTeHi - a116opYHM 610neTeHb ,l],JUI BH6opiB ,[(O
ciJibCbKO'i (MiCbKO'i) pa,IJ;H Ta BH6opq11 ň 6FOJieTeHb ,[(J151 BH6opiB
rOJIOBM cena (Mepa MiCTa) Ta rropO)KHiií KOHBepT
rrporreqaTaHHH ocpiu:iňHoIO rreqaTKOIO cena (MicTa).
UpuiíMaHHH ou6opqux 610J1eTeHiB Ta KOHBepTy
BH6opeu;b
ni)J.TBep)J.HTb
y
CDHCKY
BH6opu;iB
BJ1acuopyqnnM ni)J.nucoM.
KO)I(CH BH6opel(b fIOBl1HeH nepe,l], ronocyBaHH51M npOHT11 .[(O
crreu.ianhHO Bi,IJ;Be,LI,eHoro MiCU.51 ,[(JI5l o6paHH5I KaH.I(H,[(aTa y
BH6opqoMy 6IOJieTeHi. B116opueBi, 5IKHH He rrpoii.ue ,[(O
cneuianhHO Bi,IJ;Be,IJ;eHoro MiCU5I ,[(JI5l o6paHH5l KaH,IJ;H,[(aTa y
BH6opqoMY
610neTeHi,
,IJ;iJibHll qHa Bll6opqa KOMIC151
ronocyBaHH5I He BH3Hae.
Y BH6opqoMy 6IOJ1eTeni )J.JlSI BH6opiB )J.enyTaTiB
ciJlhCbKOi' (MiChKOi') pa)J.H BH6opeu;h MO�e o6BeCTH
m;ouaň6iJ1hme CTiJlhKH nopSI)J.KOBHX HOMepiB KaH)J.H)J.aTiB,
CKiJlhKH )J.enyTaTiB UOBHHHO 6yTu o6pauo y Bi)J.DOBi)J.HOMY
Bn6opqoMy 0Kpy3i. (KiJibKÍCTb ,JJ,enyTaTÍB, 5IKa 0611paeTbC5I y
BH6opqoMy 0Kpy3i BKa3aHa y BH6opqoMy 610neTeHi.)
Y ou6opqoMy 610neTeui AJIH ou6opio ronoou ciJihChKOi
pa):(H (Mepa MiCTa) ou6opeu;h MO,Ke o6BeCTU nopH):(KOBUĎ
HOMep TiJlhKU 0.1:(HOro K3H,LI.H):(3Ta.
y cneuianbHO BÍ,LI,Be,LI,eHOMY Micu.i ,ll;J151 o6paHH51 KaH,ll;ll,[(aTa
y BI16opq0My 610neTeHi Btt6opel(b BCTaBHTb y KOHBepT 0.1:(UH
BU6opquň ÓIOJleTeHh ,[(JI51 BH6opiB ,n:erryTaTiB ,[(O ciJibCbKOi"
(MÍCbKOI) pa,IJ;H i 0.1:(UH BU60pl-lHĎ 6IOJieTeHb ,ll;J151 BH6opiB
ronos11 cena (Mepa MicTa).

Ha rrpoxaHH51 BH6opu51 ,niIIbHHYHa BH6opqa KOM1Cl51 3aMiHMTb
BM6opqnií 6roneTeHh Ha iHUIMH, y pa3i XM6Horo ronocyBaHH5I. Xtt6HO
rrporOJJOCOBaHi BH6opqi 6t0Ji eTeHi BH6opeu.h llOMiCTHTb ,n;o CKpHHhKH,
B 5IKiH 3HaX0)],5ITbC51 Bi)],KJia,UeH i HeBHKOpHCTaHI a6o x116HO
nporOJIOCOBaHi 610neTeHi.
B116opeuh, 51KHH He MO)Ke caMOCTÍHHO nporonocyBaTH y
BI16opqoMY 6IOJJeTeHi i3-3a npo6JJeM 3Í 3)],0p0B1 5IM a6o TOMY, IIJ;O He
.
.
MO)Ke quTaTH qu IIHCaTH 1 rrpo u.e llOBl,l],OMHTb ,n;o ronocyBaHH51
)].iJihHlfqHy BH6opqy KOMiciJO, Mae rrpaBO B351Tlf i3 co6oIO ,[(O
cneu,ianhHO BÍ)],Be.neHoro Micu,51 )],JI5I o6paHH51 KaHJ1:i1.n:aTa y Btt6opqoM)'
6roneTeHi iHlllY .nic3,n:aTHY oco6y, UJ,06 3a BKa3iBKaMH Btt6opuH i
3aKOHOM BOHa rrporonocysana y Bn6opqoMY 6roneTeHi i noKnana
HOrO B KOHBepT. 06oM oco6aM )],O BXO)],y y crreujanbHO Bi.[(Be)],eHe
Micue )],JUI o6paHH51 KaH)],11)],aTa y BH6opqoMy 6IOJieTeHi qJieH
.uinhHifqHoi' BH6opqoi' KOMicii' po3noBicTb npo crroci6 ronocyBaHH5I Ta
npo
cyTh
BlJI1HeHH51
rrpaBorropyweHIDI
ytteMO)KJIHBJIIOIOqlf
ronocyBaHH5I. llneHH .uinhHHLJHOl BH6opqoi' KOMici'i He M3l0Tb npaBa
ronocyBaTM y Bn6opqux 610neTeH5IX 3aMÍCTb Bn6opu,iB.
Btt6opeuh, 5IKHH He MO)Ke caMOCTÍHHO onyCTHTll KOHBepT y
Btt6opqy CKpHHhKY MaE: npaBO nonpOCMTM iHrny oco6y' 51Ka He e
YJieHOM ,niJibHHqHoI BM6op-qo'i KOMicii', IIJ;06 orryCTHJia KOHBepT y
BH6opqy CKpHHbKY y ií:oro rrpttcyTHOCTi.
Btt6opeu,b, 5IKHH He MO)Ke 3 1 51BMTHC51 y BH6opqiif .[(ÍJibHHUi i3-3a
IIOBa)KHHX nptt"l!HH, rrepeBa)IUIO ITOB 1 513aHHX 3i CTaHOM 3.UOpOB151, Ma€
rrpaBO rrorrpocHTH KepiBHHII;TBO Ta, B .n:eHb rrpoBe)];eHIDI BH6opiB,
.uinhHHqHy Btt6opqy KOMicho rrpo rrpoBe)],eHH51 ronocysaHH51 )],O
nepettOCHOl BH6opqo'i CKpHHbKH i TÍJlbKH B Me)KaX TepHTOpiaribHOl
l0p11C)],l1KU,ii' Bl160p4oro OKpyry' .[(JUI 5IKOľO 6yna CTBOpeHa LI,iJibHifqHa
B116op-qa KOMiCi51.
Bn6opeu,h 30ÓOB'H33HHH noMiCTHTH HeBHKOpHCTaHi a6o
xu6uo nporoJJocoBaui Bu6opqi 6IOJJeTeui ,ZJ;O 3ane'laTauoi
CKpHHhKH )];JIH Bi.n;KJia.n;eHHH HeBHKOpHCTaHHX a6o xu6uo
nporOJIOCOBaHUX

BH6opqnx

610J1eTeHiB,

B

iHlIIOMY

BHna.n;Ky BiH CKOIO( npaBonopyrneHHH, Ja HKe ňoMy 6y.n;e
BHUHCauuň 111Tpacti y p03Mipi 33 CBpO.

