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Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
V súvislosti v blížiacimi sa komunálnymi voľbami si Vám dovoľujeme priniesť v ďalšom newsletteri prehľad
povinností, ktoré obciam vyplývajú v súvislosti s ich konaním.
Vzhľadom ku skutočnosti že ide o pomerne rozsiahlu problematiku, bude téma volieb rozdelená do dvoch
samostatných čísiel, ktoré budú zverejnené v rozmedzí pár dní. Opäť sa budeme snažiť Vám priniesť na
jednom mieste komplexný prehľad termínov, ktoré musia obce dodržať a taktiež prikladáme aj vzory, ktoré
možno niektorým obciam a mestám pomôžu pri ich činnosti.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

poslancov obecných zastupiteľstiev, lehota na

rozhodnutím č.203/2018 Z. z. vyhláseným dňa

utvorenie volebných okrskov a určenie volebných

10.7.2018 (ďalej aj Rozhodnutie predsedu NRSR)

miestností, lehota na utvorenie miestnych volebných

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil

komisií a lehota na ich prvé zasadanie, lehota na

deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

utvorenie okresných volebných komisií a okrskových

Rozhodnutím

volebných komisií a lehota na ich prvé zasadanie

predsedu

NRSR

bola

taktiež

ustanovená lehota na určenie volebných obvodov

nasledovne.

pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
LEHOTA

URČENÁ POVINNOSŤ

do 17. augusta 2018

určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,
počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich

do 11. septembra 2018

lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

do 11. septembra 2018

lehota na utvorenie miestnych volebných komisií (MVK)

do 18. septembra 2018

lehota na prvé zasadanie miestnych volebných komisií (MVK)

do 11. októbra 2018

lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných
komisií (OVK)

do 24. októbra 2018

lehota na prvé zasadanie okresných volebných komisií a okrskových
volebných komisií (OVK)

10. novembra 2018

deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí
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K povinnosti obce určiť volebné obvody pre voľby
poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich
Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v

utvoriť jeden volebný obvod.

každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody,

Volebné obvody a počet poslancov obecného

v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné
pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o
12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom vyhlásení volieb.
volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na Pri tvorbe

volebných obvodov a určovaní počtu

mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové poslancov v nich sme sa obrátili na Ministerstvo
volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej
časti

pripadá

iba

jeden

poslanec

vnútra Slovenskej republiky s otázkou, ako a kam

obecného začleniť obyvateľov s trvalým pobytom bez konkrétnej

zastupiteľstva. V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo adresy, t.z. osoby s trvalým pobytom len na obci.
menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže
Voliči s trvalým pobytom na obci (tzv. „bezdomovci“)
Popis problému: Podľa § 166 ods.1 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci
utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k
počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode.
V meste xx je viac ako xx obyvateľov s trvalým pobytom bez konkrétnej adresy, t.j. bez ulice, súpisného
a orientačného čísla. Majú evidovaní pobyt len mesto XX a zdržiavajú sa na celom území mesta, pričom
nejde len o „typických bezdomovcov“, ale často sú to obyvatelia žijúci v podnájmoch, v ktorých nedostanú
od majiteľa bytu súhlas s prihlásením na trvalý pobyt. Preto sme tento počet rozdelili pomerne na všetky
mestské časti.
Otázka: Je správny uvedený postup, t. j. možno týchto občanov na účely dodržania podmienky v ustanovení
§ 166 ods.1 (t. j. voľba poslancov pomerne k počtu obyvateľov obce) pri určovaní počtu poslancov v
jednotlivých volebných obvodoch rozdeliť do všetkých volebných obvodov (čo by zohľadňovalo aj možnosti
ich výskytu a teda aj ich možný styk s poslancami), alebo sa títo obyvatelia majú zarátať len do toho volebného
obvodu, kde sú zapísaní do zoznamu voličov (tzn. bez ohľadu na to, že sa určite všetci v tomto obvode reálne
nezdržiavajú)?
Odpoveď z MV SR: V prípade osôb, ktoré majú trvalý pobyt evidovaný len na mesto xx (ďalej len „volič
bez adresy trvalého pobytu“), máme za to, že takýchto voličov bez adresy trvalého pobytu (aj vzhľadom
na ich početnosť) možno v rámci volebnej geometrie na účely tvorby volebných obvodov na území mesta
xx rovnomerne rozdeliť do jednotlivých volebných obvodov pri dodržaní zásady rovnosti volebného práva
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(tzn. kreácia volebných obvodov s takým počtom obyvateľov, aby každý občan mal približne rovnakú príležitosť
ovplyvniť výsledok volieb, ak uplatní svoje právo podľa čl. 30 ods. 1 alebo čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej
republiky). ....
Zároveň dodávame, že je potrebné, aby mesto XX v nadväznosti na § 21 ods. 3 volebného zákona zverejnilo
na svojej úradnej tabuli, resp. na webovom sídle mesta informáciu o číslach volebných okrskov a
volebných miestnostiach, v ktorých môžu takto rozdelení voliči bez adresy trvalého pobytu uplatniť svoje
aktívne volebné právo. Túto informáciu, t. j. rozdelenie voličov bez adresy trvalého pobytu do jednotlivých
volebných okrskov by malo mesto xx v deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí taktiež poskytnúť
každej okrskovej volebnej komisii utvorenej na území mesta, aby v prípade, ak sa volič bez adresy trvalého
pobytu dostaví do volebnej miestnosti v rámci volebného okrsku, v ktorého zozname voličov nie je zapísaný,
mohla táto okrsková volebná komisia takéhoto voliča informovať o čísle volebného okrsku a adrese volebnej
miestnosti, v ktorej môže uplatniť svoje právo voliť.

K POVINNOSTI UTVORENIA VOLEBNÝCH OKRSKOV A
URČENIA VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie k početnosti obyvateľov, vzdialenosti k volebnej
hlasov voličov utvára starosta obce, primátor mesta, miestnosti a v neposlednom rade bezbariérovosti
v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a volených miestností.
v meste Košice starosta mestskej časti (ďalej len

Viaceré volebné miestnosti sú v budovách, do ktorých

“starosta obce”) volebné okrsky a určuje volebné nie je bezbariérový prístup, prípadne budova samotná
miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o má bezbariérový prístup, ale jednotlivé volebné
vyhlásení volieb. Starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti sa nachádzajú na poschodí a vedie k nim
miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti niekoľko schodov. V budovách nie sú mobilné plošiny
mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí ani výťah a mnohé obce majú problém vyriešiť úplnú
voliči. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal bezbariérovosť okrskov. S uvedeným problémom
spravidla 1 000 voličov. Problémom mnohých obcí sme sa obrátili na Ministerstvo vnútra Slovenskej
je nájsť dostatočný počet vhodných budov, v ktorých republiky so žiadosťou o metodické usmernenie.
je možné utvoriť okrsky, a to jednak vzhľadom
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Problém s prístupom voličov so zdravotným obmedzením do volebných miestností
Popis problému: V meste XX máme zriadených xx volebných okrskov miestností. Voliči pri vstupe do volebnej
miestnosti musia teda prekonávať viac alebo menej schodov. V prípade, ak bude mať volič zdravotné
obmedzenie, prípadne ťažkosti dostať sa do volebnej miestnosti, a nechce odvoliť mimo volebnej miestnosti
do prenosnej schránky (t. j. doma), zabezpečíme volebný akt priamo v budove, kde sa nachádza volebná
miestnosť. Na prízemí umiestnime zástenu a k voličovi príde príslušná volebná komisia s prenosnou urnou,
ktorá mu umožní vykonať jeho voľbu za zástenou tak, aby bola zachovaná anonymita hlasovania.
Otázka: Je možné zabezpečiť volebný akt v uvedených prípadoch (tzn. ak volič nedokáže prísť osobne do
volebnej miestnosti, nakoľko nie je úplne bezbariérová a odmieta voliť spôsobom, že mu bude umožnená
voľba doma – do prenosnej schránky) spomínaným spôsobom (tzn. na prízemí budovy, kde nie je prekážka
v podobe schodiska umiestnime zástenu a k voličovi príde príslušná volebná komisia – resp. jej časť s
prenosnou urnou, ktorá mu umožní vykonať jeho voľbu za zástenou tak, aby bola zachovaná anonymita
hlasovania) a považovať tento spôsob za dodržanie ustanovenia poslednej vety § 8 ods.1 zákona?
Ak nie, akým spôsobom má mesto postupovať, ak mesto nemá k dispozícii volebné miestnosti, ktoré by boli
úplne bezbariérové a nevieme ich ani iným spôsobom zabezpečiť?
Odpoveď z MV SR: Členov okrskovej volebnej komisie možno s prenosnou volebnou schránkou vyslať k
voličovi, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, aj na prízemie budovy, kde je bezbariérový prístup.
V uvedenom prípade je nevyhnutné urobiť opatrenia na zachovanie tajnosti hlasovania, napr. umiestnením
zásteny tak, ako ste uviedli vo Vašej otázke. Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že tento spôsob je v súlade
so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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Vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa vykonajú podľa predpisov , ktoré upravovali jednotlivé druhy volieb
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu a celoštátneho referenda. Táto právna úprava
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zjednotila terminológiu pre všetky druhy volieb,

zákonov (ďalej aj zákon č. 180/2014 Z.z.). Prijatím

ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR a

tohto zákona došlo k významnej redukcii právnych referendum.
Zákon č. 180/2014 Z.z. je rozdelený na deväť častí. Prvá časť zákona upravuje všeobecné inštitúty spoločné
pre všetky druhy volieb, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a referenda, a to:
»»

zásady volebného práva,

»»

právo voliť a právo byť volebný,

»»

prekážky volebného práva,

»»

tvorbu volebných okrskov,

»»

zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov,

»»

volebné orgány,

»»

utvorenie a kompetencie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán,

»»

členstvo vo volebnej komisii,

»»

vyhlásenie volieb,

»»

informovanie voličov,

»»

volebná miestnosť a jej vybavenie,

»»

postup pri hlasovaní,

»»

prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb,

»»

úlohy volebných komisií pri zisťovaní výsledkov volieb a vyhotovovaní zápisníc,

»»

materiálne a personálne zabezpečenie volebných komisií,

»»

úschova volebných dokumentov,

»»

priestupky a ukladanie pokút za priestupky.

Ďalšie časti zákona č. 180/2014 Z.z.

upravujú ustanovení zákona vyplývajú úlohy a lehoty, ktoré

jednotlivé druhy volieb, ľudové hlasovanie o sa k nim viažu. Spoločne s lehotami ustanovenými
odvolaní prezidenta SR a referendum. Posledná časť v Rozhodnutí predsedu NRSR a v zákone o
zákona obsahuje spoločné, prechodné a záverečné obecnom zriadení tvoria rad povinností obcí (ako aj
ustanovenia.

kandidujúcich subjektov a politických strán, ktorých

Voľby do orgánov samosprávy obcí sú regulované v kandidáti kandidujú) v súvislosti s voľbami do
siedmej časti zákona č.180/2014 Z.z. Z uvedených

orgánov samosprávy obcí. Uvádzame ich prehľad.
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LEHOTA

URČENÁ POVINNOSŤ

do 20. júla 2018

Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva
voliť a práva byť volený.
§ 21 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

do 12. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je
mu vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona (zákon č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu;
§ 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb.

do 17. augusta 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v
mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.
§ 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z.

do 17. augusta 2018

Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,
počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich. Volebné obvody a počet
poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo
v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
§ 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z.

do 11. septembra 2018

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností. V
rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných okrskov
a určenie volebných miestností.
§ 20 ods.2 písm. b) zákona č.180/2014 Z.z.

do 11. septembra 2018

Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií (MVK).
V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných
komisií a na ich prvé zasadanie,
§ 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

do 12. septembra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie.
Ak miestna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku
1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich
členov vymenuje starosta obce.
§ 169 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z.

do 11. septembra 2018

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom
svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo
dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
Poznámka: v tomto termíne už musí byť vymenovaný zapisovateľ miestnej
volebnej komisie, napriek tomu, že zákon presný termín vymenovania
zapisovateľa explicitne neupravuje.
§ 171 ods.1 a § 176 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z.

do 18. septembra 2018

Lehota na prvé zasadanie miestnych volebných komisií (MVK).
V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných
komisií a na ich prvé zasadanie.
§ 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

do 26. septembra 2018

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom
konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine.
§ 172 ods.2 a § 177 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.
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do 11. októbra 2018

Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných
komisií (OVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie
volebných komisií a na ich prvé zasadanie.
§ 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

do 12. októbra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií.
Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným zákonom
alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov
vymenúva starosta obce.
§ 170 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z.

do 16. októbra 2018

Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej
domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok,
volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť
voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
§ 21 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.

do 16. októbra 2018

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo
dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.
§ 173 ods.2 a § 178 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z.

do 24. októbra 2018

Lehota na prvé zasadanie okresných volebných komisií a okrskových volebných
komisií (OVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie
volebných komisií a na ich prvé zasadanie.
§ 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

najneskôr 48 hodín
pred začatím volieb

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb
písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.
§ 174 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

najneskôr 48 hodín
pred začatím volieb

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry
vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne
osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta
prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia,
ktorá ho kandidovala.
§ 174 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

priebežne až do
9. novembra 2018

Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového
konania. Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom
zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie
údajov alebo vykonanie opráv.
§ 10 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

do
9. novembra 2018

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným
a pomôckami. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec.
§ 22 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z.

najneskôr 1 hodinu
pred začatím
hlasovania

Odovzdať zoznam voličov, hlasovacie lístky, obálky, zápisnice a ďalší materiál
okrskovým volebným komisiám.
Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania.
§ 11 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

10. novembra 2018
od 7.00 do 22.00 hod.

Deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí.
Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok
hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.
§ 20 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.

zariadením
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bezodkladne po
ukončení činnosti
okrskovej volebnej
komisie

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií.
Volebné komisie odovzdávajú volebné dokumenty do úschovy obciam,
okresným úradom, samosprávnym krajom a ministerstvu vnútra. O odovzdaní
volebných dokumentov sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú zoznamy
odovzdávaných volebných dokumentov. Protokol podpíšu predsedovia
príslušných volebných komisií a osoby zodpovedné za ich prevzatie.
§ 39 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

K povinnosti obce zverejniť informáciu o
podmienkach práva voliť a práva byť volený
najneskôr desať dní po vyhlásení volieb
Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní

je pre obce zabezpečený ministerstvom vnútra

na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle,

prostredníctvom okresného úradu a obec je povinná

ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva zverejniť ho na svojom webovom sídle. Pre uľahčenie
voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného práce prikladáme vzor informácie tak, ako ho vydalo
predpisu informáciu podľa prvej vety zverejní aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
v jazyku národnostnej menšiny. Vzor informácie
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len “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.
Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice
miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje,
a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce 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 odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
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K povinnosti obce uverejniť počet obyvateľov
obce ku dňu vyhlásenia volieb spôsobom v mieste
obvyklým obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom
konania volieb
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého listinou možno podporiť len jedného kandidáta.
kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí Z dôvodu, aby boli nezávislí kandidáti informovaní
podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v

o potrebnom počte podpisov voličov, ktorí musia

obci, v ktorej kandiduje. V podpisovej listine každý podporiť

ich kandidatúru, je jednou z prvých

volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum povinností obce uverejnenie počtu obyvateľov
narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov

obce. Potrebný počet podpisov na podpisovej

obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo listine, ktorou podporujú kandidatúru nezávislého
domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie kandidáta, podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa je uvedený v prílohe č. 1 zákona č.180/2014 Z. z. o
trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou podmienkach výkonu volebného práva.
POZOR! POTREBNÝ POČET PODPISOV
BOL OPROTI PREDCHÁDZAJÚCEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE ZMENENÝ!

Príloha č. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA PRE
VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE
Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov na podpisovej listine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do 50
51 - 100
101 - 500

10
		

20

		

40

501 - 2 000
2 001 - 20 000
20 001 - 100 000
nad 100 000

100
		

200

		

500

		

1 000
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Dôležité upozornenie !
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI ZHROMAŽĎOVANÍ PODPISOV NA PODPISOVEJ LISTINE NEZAVISLÉHO
KANDIDÁTA
Údaje, ktoré obsahuje podpisová listina nezávislého nedošlo k porušeniu nového Nariadenia EU v oblasti
kandidáta

sú

definované

zákonom

(zákon ochrany osobných údajov (tzv. GDPR).

č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného Na vzorových tlačivách Ministerstva vnútra SR sa
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

toto poučenie nenachádza, pretože nie je povinnou

v znení neskorších predpisov), preto súhlas na ich súčasťou prílohy kandidátnej listiny nezávislého
zhromažďovanie nie je potrebný.

kandidáta a teda nemôže byť ani podmienkou pre

Pre ochranu kandidáta ale pri zbieraní podpisov

zaregistrovanie kandidáta vo voľbách. Avšak máme

odporúčame informovať dotknuté osoby o spracovaní

za to, že je vhodné tlačivo – podpisovú listinu

ich osobných údajov a poučiť ich o ich právach, tak nezávislého kandidáta o tieto skutočnosti doplniť,
ako to vyžaduje platná právna úprava. Informovanie alebo zabezpečiť informovanie (poučenie) v tejto
môže byť súčasťou podpisových listín (tzv. „hárkov“), oblasti iným, preukázateľným spôsobom, aby sa
ale ak už má kandidát listiny natlačené, je možnosť kandidát nedostal do ťažkostí pri preukazovaní, že
aj len k nim pripojiť informáciu (poučenie), kde si ho pri zhromažďovaní údajov na podpisových listinách
každá osoba podpisujúca podpisovú listinu prečíta.

dodržal všetky potrebné úkony v oblasti ochrany

Samozrejme, že aj bez tohto poučenia bude osobných údajov.
podpisová listina platná a nebude to prekážkou My navrhujeme použiť text v rámčeku nižšie:
registrácie nezávislého kandidáta, ale ide o to, aby
INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY NA ÚSEKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kandidát na poslanca Mestského/obecného zastupiteľstva v xxxxxx Meno, priezvisko (ďalej len
„kandidát“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu stanovenom touto podpisovou listinou
na účely kandidatúry nezávislého kandidáta vo voľbách do samosprávy obcí v súlade so zákonom č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Osobné údaje budú poskytnuté len príslušným orgánom podľa zákona č. 180/2014
Z. z. Doba uchovávania poskytnutých osobných údajov je vymedzená účelom ich spracúvania. Údaje
budú uchovávané po dobu stanovenú v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú
zlikvidované. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, na výmaz
osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo na inciovanie konania na
Úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba sa môže so svojimi podnetmi, námietkami a
žiadosťami obrátiť na kandidáta na e-mailovej adrese xxxxxx . Viac informácií o právach dotknutých osôb
je uvedených v § 21 až § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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Doručovanie kandidátnych listín politických
strán a nezávislých kandidátov najneskôr 60 dní
predo dňom konania volieb
Doručovaniu kandidátnych listín politických strán a nezávislých kandidátov predchádzajú žiadosti budúcich
kandidátov, ktorí sa na obce obracajú so žiadosťami o informácie, čo všetko potrebujú ako kandidáti obci
doložiť a taktiež zisťujú aké sú aktuálne vzory kandidátnych listín pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre
voľby starostu obce. Predmetné informácie sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky http://www.minv.sk/?oso18_vzory3, na ktorej sú vzory kandidátnych listín a potrebných príloh:
»»

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických

hnutí pre voľby do obecného – mestského – miestneho zastupiteľstva
»»

Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany (koalície) pre voľby do

obecného – mestského – miestneho zastupiteľstva
»»

Určenie splnomocnenca a náhradníka politickej strany (koalície)

»»

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických

hnutí pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu mestskej časti
»»

Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany pre voľby starostu obce –

primátora mesta – starostu mestskej časti
»»

Určenie splnomocnenca a náhradníka politickej strany (koalície)

»»

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného – mestského – miestneho

zastupiteľstva
»»

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do obecného – mestského – miestneho

zastupiteľstva
»»

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného – mestského – miestneho

zastupiteľstva
»»

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu

mestskej časti
»»

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu mestskej

časti
»»

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu

mestskej časti
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu a nezávislý
kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca
a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
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Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené kandidátnych listín do rúk „zapisovateľovi miestnej
ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny

volebnej komisie“, je potrebné menovať zapisovateľa

doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

s dostatočným časovým predstihom, aby mohol

Lehota na menovanie zapisovateľa miestnej volebnej

vykonať prevzatie kandidátnych listín v zákonom

komisie nie je zákonom stanovená, avšak vzhľadom stanovenom termíne. Zapisovateľa miestnej volebnej
na skutočnosť, že zákon ustanovuje doručenie

komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

VZOR:
MENOVACÍ DEKRÉT
V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
menujem
....................................................... (titl., meno, priezvisko), narod. ................................, bytom ....................
.................................................. za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce/mesta ............................
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018.
V ................................., dňa ......................
								
									

starosta obce

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú predpísané
náležitosti. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície alebo nezávislého
kandidáta, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
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REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV MIESTNOU VOLEBNOU
KOMISIOU
Do miestnej volebnej komisie a v mestách do koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v
mestskej volebnej komisie (ďalej len “miestna rozhodnutí o vyhlásení volieb, tzn. do 11. septembra
volebná komisia”) môže delegovať politická strana 2018. Jednou z úloh miestnej volebnej komisie je
alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre preskúmanie kandidátnych listín a rozhodnutie o
voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena registrácii kandidátov. Táto úloha musí byť splnená
a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní

do 26. septembra 2018. Registrácia kandidátov je

člena a náhradníka doručí politická strana alebo podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje:
»»

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

»»

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania

kandidátnej listiny a adresu trvalého pobytu kandidáta,
»»

meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky

politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej
politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené:
»»

vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou

kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
»»

oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením

mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti;
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje:
»»

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

»»

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a

vlastnoručný podpis kandidáta.
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené:
»»

vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na

inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.
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Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého považuje sa rozhodnutie za prevzaté.
kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi,

Proti

ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt o
v obci, v ktorej kandiduje.

rozhodnutiu

nezaregistrovaní

miestnej
kandidáta

volebnej

komisie

môže

dotknutá

kandidujúca politická strana alebo koalícia a

Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie
poslanca obecného zastupiteľstva. O zaregistrovaní

rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny

kandidátov

súd. V tomto prípade je na konanie príslušný okresný

alebo

nezaregistrovaní

kandidátov

vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne súd, v obvode ktorého sa nachádza obec, mesto
rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve alebo mestská časť. Ak správny súd rozhodne o
politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia
aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín
strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát od jeho doručenia vyznačením registrácie na
rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote,

kandidátnej listine.
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REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV MIESTNOU VOLEBNOU
KOMISIOU
Obce majú so zabezpečovaním rôznych druhov

pravidiel interne upravujú svoje povinnosti, a to

volieb dlhoročné skúsenosti. Metodické pokyny

vrátane personálneho zabezpečenia jednotlivých

vypracováva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

povinností vyplývajúcich z harmonogramu volieb

sú distribuované do všetkých obcí prostredníctvom vlastnými

usmerneniami, ktorými sú napríklad

okresných úradov. Ministerstvo vnútra Slovenskej

rozhodnutia starostu, či príkazy prednostu, ktorými

republiky na svojej webovej stránke https://www.

minimalizujú možnosť pochybenia zamestnancov pri

minv.sk/ zverejňuje všetky potrebné informácie.

plnení svojich úloh.

Viaceré obce si na základe všeobecne záväzných
VZOR (potrebné upraviť podľa podmienok konkrétnej obce):
Rozhodnutie starostu obce ...................... k organizačno-technickému zabezpečeniu
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.203/2018
Z.z.
1. URČUJEM
za obec ................... osoby zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov
samosprávy obcí:
prednosta mestského úradu
evidencia obyvateľov		

.......................................................
.......................................................

administratívny pracovník		

......................................................

Na príprave a zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí sa budú podieľať aj ostatní zamestnanci
obce podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb.
2. SCHVAĽUJEM
Harmonogram zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa uskutočnia dňa 10.novembra
2018
(pokrač. na ďalšej strane)
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LEHOTA

URČENÁ POVINNOSŤ

do 20. júla 2018

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, informáciu o
podmienkach práva voliť a práva byť volený.

do 12. augusta 2018

Určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.

do 17. augusta 2018

Zverejniť počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

do 17. augusta 2018

Určiť a zverejniť volebné obvody pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev
a počet poslancov obecných zastupiteľstiev v nich.
Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti.
Utvoriť miestnu volebnú komisiu.

do 11. septembra 2018
do 11. septembra 2018
do 12. septembra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie, ak sa počet jej
členov zníži pod päť a nie je náhradník.

do 11. septembra 2018

Lehota na doručenie kandidátnych listín zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie. Poznámka: v tomto termíne už musí byť vymenovaný zapisovateľ
miestnej volebnej komisie.

do 18. septembra 2018

Lehota na prvé zasadanie miestnych volebných komisií (MVK).

do 26. septembra 2018

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov a registráciu kandidátov
vyznačí na kandidátnej listine.

do 11. októbra 2018

Utvoriť okrskové volebné komisie.

do 12. októbra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií, ak sa počet jej
členov zníži pod päť a nie je náhradník.

do 16. októbra 2018

Doručiť do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb,
volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka
a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

do 16. októbra 2018

Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.

do 24. októbra 2018

Lehota na prvé zasadanie okrskových volebných komisií.

najneskôr 48 hodín pred
začatím volieb

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb
písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

najneskôr 48 hodín pred
začatím volieb

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry
vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne
osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta
prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia,
ktorá ho kandidovala.

priebežne až do
9. novembra 2018

Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového
konania.

do
9. novembra 2018
najneskôr 1 hodinu
pred začatím
hlasovania2018
10. novembra

Zabezpečiť vybavenie
a pomôckami.

od 7.00 do 22.00 hod.
bezodkladne po
ukončení činnosti OVK

volebných

miestností

potrebným

zariadením

Odovzdať zoznam voličov, hlasovacie lístky, obálky, zápisnice a ďalší materiál
okrskovým volebným komisiám.
Deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí.
Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií.

(pokrač. na ďalšej strane)
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3. URČUJEM
Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa uskutočnia dňa
10.novembra 2018
Volebný
obvod

Volebný
obvod 1
...............

Číslo
okrsku

Volebná miestnosť

Vymedzenie územia volebného okrsku

1.

Budova ...................
Adresa ....................

Nám. ............, ulica ........................., ....

2.

Budova ...................
Adresa ....................

Nám. ............, ulica ........................., ....

Budova ...................
Adresa ....................

Nám. ............, ulica ........................., ....

Budova ...................
Adresa ....................

Nám. ............, ulica ........................., ....

Budova ...................
Adresa ....................

Nám. ............, ulica ........................., ....

3.
Volebný
obvod 2

4.

..............
5.

V ........................ dňa .....................
										

starosta obce
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VZOR (potrebné upraviť podľa podmienok konkrétnej obce):
Príkaz prednostu Obecného úradu v ..................
o určení zamestnancov na vykonanie administratívnych a pomocných prác
v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí v deň 10. novembra 2018
dôvodu riadneho organizačného a technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa uskutočnia 10. novembra 2018
URČUJEM
osoby vykonávajúce organizačné a technické zabezpečenie nasledovne:
Zabezpečenie volebných miestností, organizačná časť a občerstvenie, strava, rozvoz a zvoz materiálov
1.

..................... 09.11.2018 od 13.00 hodiny do 21.00 hodiny

2.

..................... 09.11.2018 od 13.00 hodiny do 21.00 hodiny

3.

..................... 10.11.2018 od 4.00 hodiny do skončenia volieb

4.

..................... 10.11.2018 od 20.00 h do skončenia volieb

Evidencia obyvateľstva
1.

..................... 10.11.2018 od 5.00 hodiny do 15.00 hodiny

2.

...................... 10.11.2018 od 15.00 hodiny do skončenia volieb

Dispečing vozidiel, prevádzka úradu
1.

..................... 10.11.2018 od 5.00 hodiny do 15.00 hodiny

2.

...................... 10.11.2018 od 15.00 hodiny do skončenia volieb

Vodiči motorových vozidiel v deň konania volieb
1.

...................

10.11.2018 od 4.00 hodiny do skončenia volieb

2.

...................

10.11.2018 od 4.00 hodiny do skončenia volieb

3.

..................

10.11.2018 od 5.00 h do 8.00 hodiny a od 22.00 hodiny do skončenia volieb

Preberanie volebných dokumentov do archívnej úschovy:
1.

..........................

10.11.2018 od 22.00 h do skončenia volieb

Zabezpečenie informačných systémov
1.

............................

pracovná pohotovosť 10.11.2018 od 5.00 hodiny do skončenia volieb

V ................... dňa ................
								

prednosta obecného úradu
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V ďalšom newsletteri venovanom téme volieb sa zameriame na tieto okruhy:
»»

miestna volebná komisia (kreovanie, jej úlohy, registrácia kandidátov),

»»

hlasovacie lístky,

»»

okrskové volebné komisie (kreovanie, prvé zasadnutie),

»»

právo voliť a prekážky práva voliť (stály zoznam voličov, prekážky práva voliť, námietkové konanie, zoznam

voličov, právo byť volený, prekážky práva byť volený),
»»

volebná kampaň,

»»

v prílohe nájdete aj vzor všeobecne záväzného nariadenia obce o vyhradení miest a ustanovení podmienok

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
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