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Voľby v roku 2019
Neuplynul ani celý štvrťrok a obce opäť usilovne pracujú na príprave ďalších volieb. V roku
2019 budú obce zabezpečovať dvoje voľby. Voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby
do Európskeho parlamentu.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať 16. marca 2019 od 7.00 do 22.00
hodiny. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať o
dva týždne 30. marca 2019. Splnenie prvých povinností, v súvislosti s voľbou prezidenta,
už majú obce za sebou. Obce už majú mať zverejnené na svojej webovej stránke informácie
pre voliča, utvorené volebné okrsky, vymenovaných zapisovateľov okrskových volebných
komisií, vypracovaný harmonogram zabezpečenia volieb a sú v procese kreovania
okrskových volebných komisií.

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

Ďalšie povinnosti im pribudnú v súvislosti s voľbami o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len
do Európskeho parlamentu. Tie sa síce, na území

volebný zákon), sú mnohé povinnosti obdobné ako

Slovenskej republiky, budú konať až 25. mája 2019, pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorým sme
(v EÚ sa uskutočnia v dňoch 23. až 26.mája 2019)

sa podrobne venovali newsletteri v auguste minulého

ale povinnosti z nich pre obce vyplývajú už vo februári.

roku. Každé voľby však majú svoje osobitosti. Na

Nakoľko všetky voľby sú už upravené jednotnou niektoré by sme radi upriamili Vašu pozornosť.
právnou úpravou, a to zákonom č.180/2014 Z.z.

UPOZORNENIE:
Hlavným cieľom tohto newslettra je však upozorniť Vás na novú právnu úpravu, ktorá bola vyhlásená v
Zbierke zákonov 6.12.2018 a teda mnohé obce ju pravdepodobne prehliadli. Ide o novelizáciu zákona
č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani. Pre obce je dôležitá najmä zmena v § 16 predmetného zákona, ktorý
bol doplnený o slovné spojenie „voľby prezidenta“. Z uvedeného ustanovenia obciam vyplýva povinnosť
novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia o volebnej kampani, nakoľko obce doposiaľ volebnú kampaň
pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky nezabezpečovali a teda by ju nemali mať doposiaľ ani upravenú
vo svojich VZN. Vzor VZN Vám prikladáme.
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I.

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kto môže voliť vo voľbách prezidenta SR ?
Oproti voľbám do orgánov samosprávy, ktoré si ešte všetci pamätáme, je dôležité si uvedomiť, že v týchto
voľbách sú určité odlišnosti. Pri prezidentských
voľbách môže voliť občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Nie je tu podmienka trvalého pobytu v Slovenskej
republike. Tzn., že voľby prezidenta sa môže zúčastniť
aj občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb
do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného dokladu a
súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné
vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.
Vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://
www.minv.sk/?prezident-vzory .
Okrsková volebná komisia telefonicky overí v Registri obyvateľov Slovenskej republiky, či volič nemá evidovaný
pobyt na území Slovenskej republiky a až potom takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená
v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu
voličov. Na vykonanie tejto poznámky zabezpečilo Ministerstvo vnútra slovenskej republiky pečiatku pre
každú okrskovú volebnú komisiu, čím sa predíde znehodnocovaniu cestovných dokladov. Predseda okrskovej
komisie v pečiatke už vyplní iba dátum, názov obce a podpíše sa.

Kto môže voliť vo voľbách prezidenta SR ?
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí nemohli
voliči požiadať o hlasovací preukaz, nakoľko to

volebnom okrsku.
Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu

charakter volieb neumožňoval. Vo voľbách prezidenta o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé
SR je to však možné. Volič, ktorý má trvalý pobyt na kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
území Slovenskej republiky a v deň konania volieb Následne obec vydá voličovi hlasovací preukaz na ten
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky,
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov

ktorý uviedol vo svojej žiadosti.

je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa
základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s vydaným
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný
hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom
na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek uvedený a len spolu s občianskym preukazom.
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Pozn..:
Obec teda v prípade, ak volič požiada o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta
Slovenskej republiky vydáva 2 preukazy - na každé kolo samostatne. Jeden je ružový, druhý zelený a pri
voľbe volič odovzdá v konkrétny deň volieb hlasovací preukaz.

Ako požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu?
O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič obce požiadať:
»» osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb tzn. najneskôr 15.marca 2019;
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. marca 2019, v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací
preukaz bezodkladne.
»» listinnou formou, žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť obci doručená najneskôr 15
pracovných dní predo
dňom konania volieb tzn.
najneskôr 25. februára
2019; pre druhé kolo
volieb

najneskôr

marca

2019.

11.
Obec

zašle hlasovací preukaz
voličovi

doporučenou

zásielkou „Do vlastných
rúk“

na

adresu

trvalého pobytu, ak v
žiadosti

neuvedie

inú

korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné
dni od doručenia žiadosti.
»» elektronicky, žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania volieb tzn. najneskôr 25. februára 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11.
marca 2019. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu
na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie
žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:
»» meno a priezvisko,
»» rodné číslo,
»» štátnu príslušnosť,
»» adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
»» korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).
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O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať aj osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti
najneskôr v posledný deň predo dňom konania nemusí byť úradne osvedčený. Osoba splnomocnená
volieb. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej

žiadateľom

žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná

preukazu potvrdiť svojím podpisom.

je povinná prevzatie hlasovacieho

II. VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Pri voľbách do Európskeho parlamentu je zavedený nový inštitút,
ktorý obce vykonávajú prvýkrát, a tým je zasielanie informácie
o podmienkach práva voliť a práva byť volený voličom, ktorí
sú občanmi iného členského štátu Európskej únie, s trvalým
pobytom na území obce. Obec im zároveň zasiela:
»»

žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie

o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho
parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky,
»»

vyhlásenie podľa § 75 ods. 3 volebného zákona.

Túto povinnosť obce plnia, v súlade s ustanovením § 21 ods. 2 volebného zákona, najneskôr do desiatich dní
po vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu. Vzor žiadosti a informácie zabezpečilo pre obce ministerstvo
vnútra prostredníctvom okresných úradov.

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu
voličov
Na základe žiadosti o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu a vyhlásenia
občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ho obec
zapíše do zoznamu voličov. Žiadosť spolu s vyhlásením musí občan iného členského štátu Európskej únie
predložiť obci najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, tzn. že ju musí obci doručiť najneskôr 15. apríla
2019, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Kto môže voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu ?
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má:
»» občan Slovenskej republiky, ktorý má na území

»» občan Slovenskej republiky, ktorý nemá na

Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v

území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani

deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku,

na území iného členského štátu Európskej

»» občan iného členského štátu Európskej únie,

únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši

ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý

18 rokov veku a v deň konania volieb sa

pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši

zdržiava

na

území

Slovenskej

republiky,

18 rokov veku,
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Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.

Hlasovací preukaz vo voľbách do Európskeho parlamentu
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací
preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz
oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Ako požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
»» osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, tzn. najneskôr 24. mája 2019 v
úradných hodinách obce. V tomto prípade obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
»» listinnou formou, žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb tzn. najneskôr 3. mája 2019,
»» elektronicky (e-mailom), žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť na obec doručená
najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb,
tzn. najneskôr 3. mája 2019.
Obec na tieto účely zverejňuje
na svojom webovom sídle
elektronickú

adresu

na

doručovanie

žiadostí.

Ak

obec nemá webové sídlo,
zverejní elektronickú adresu
na doručovanie žiadostí na
úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
»» meno a priezvisko,

»» štátnu príslušnosť,

»» rodné číslo, ak ide o občana iného členského

»» adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo

štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, dátum narodenia,
pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

domu),
»» korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí
hlasovací preukaz.

O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, a
to najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, tzn. najneskôr 24. mája 2019.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej
únie.
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III. ZMENA ZÁKONA O VOLEBNEJ KAMPANI
Opakovane upozorňujeme obce, že od 1. januára 2019 je účinná novelizácia zákona č.181/2014 Z.z.
o volebnej kampani. Pre obce je dôležitá najmä zmena v § 16 predmetného zákona, ktorý bol doplnený
o slovné spojenie „voľby prezidenta“. Z uvedeného ustanovenia obciam vyplýva povinnosť novelizácie
Všeobecne záväzného nariadenia o volebnej kampani. Vzor prikladáme.

Pozn.: V prípade, ak však máte účinné VZN upravujúce túto oblasť a nechcete ho rušiť a nahradiť VZN, ktorého
vzor Vám prikladáme, tak si prijmite len novelizáciu Vášho VZN a doplňte si do Vášho VZN ustanovenie o
vyhradení miesta a o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, nakoľko obce doposiaľ volebnú
kampaň pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky nezabezpečovali.
Záverom pre úplnosť dodávame, že bol znovelizovaný aj zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva, kedy hlavnou zmenou je to, že pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre
hlasovanie v referende poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa zriaďuje
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky osobitný volebný okrsok, čo však nemá vplyv na voľby v roku
2019.
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VZOR VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce ................. číslo: ........................
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Obec ..................... na základe § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie, schválené Obecným zastupiteľstvom v ...................... dňa ..................
uznesením číslo ................, s účinnosťou od ...............................

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle § 16 zákona č.181/2014
Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov vyhradiť miesta a podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane1 pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby
do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávny
krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na území obce .....................
Článok 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na
obcou vyhradených miestach.
2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území obce sú zriadené vyhradené plochy, a to informačné
tabule na námestí ..................................... , na ulici ................................. označené „Vyhradené na
umiestňovanie volebných plagátov“.
3. Plocha vyhradená na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytuje
bezplatne.
4. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí
sám na vlastné náklady.
Článok 3
Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov
1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických hnutí,
kandidátovi na prezidenta a nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci subjekt“) sa pridelí v
zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom.
2. Obec v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom plochy na vylepovanie volebných
plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov, t. j. po
zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich subjektov príslušným
orgánom

§ 2 ods.1 a ods.2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z. z. o
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

1
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a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu Štátnou
komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán,
b) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov volebnou komisiou samosprávneho kraja,
c) pre voľby do orgánov samosprávy obcí miestnou (mestskou) volebnou komisiou. V uvedenom
prípade zverejní obec zoznam na úradnej tabuli a webovej stránke obce www. .........
d) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky predsedom Národnej rady Slovenskej republiky
1. Číslo plochy na umiestňovanie volebných plagátov
a) v prípade volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu je totožné s
číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu zverejneného štátnou
komisiou,
b) v prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych krajov a
volieb do orgánov samosprávy obcí sa určí v závislosti od abecedného poradia jednotlivých
kandidujúcich subjektov.
2. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorú mu
vyhradila obec v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto VZN.
3. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii zaregistrovaným
kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane. Takto vyhradené miesto bude k
dispozícii kandidujúcemu subjektu až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či
kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije, alebo nie.
4.

Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na vyhradených
plochách, zostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nesmie
obsadiť iný kandidujúci subjekt.

5. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
Článok 4
Priestupky a sankcie
1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom v zmysle § 46 zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť fyzickej osobe
uložená pokuta až do výšky 33 Eur.
2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom v zmysle § 27b ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý môže obec
uložiť pokutu do výšky 6 638 Eur.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v ............................................ dňa ......................... uznesením číslo .........
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .........................
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie číslo
....................................................
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