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Vec

Vyhotovenie a doručenie tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“
a uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov - usmernenie
V súvislosti s vyhotovením a doručením tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“
do domácností a uverejnením zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2017, zasielame nasledovné usmernenie:
1.
Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný
zákon“), 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 (ďalej len „oznámenie“). V obci podľa osobitného predpisu sa informácie v oznámení
uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny.
Vzor tlačiva oznámenia vydalo a jeho tlač pre potreby obcí zabezpečilo podľa § 15 ods. 7
písm. c) v spojení s § 217 ods. 1 písm. a) volebného zákona Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Pre obce, v ktorých občania Slovenskej republiky
patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva, zabezpečilo ministerstvo vnútra
tlač oznámenia aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor tlačiva oznámenia je súčasťou
Metodického pokynu k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, ktorý bude
okresným úradom spolu s tlačivom oznámenia a ďalšími volebnými dokumentami pre potreby obcí
doručovaných v dňoch 18. až 20. septembra 2017.
Na účely všeobecnej informovanosti zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzor
tlačiva na svojom webovom sídle.
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Dávame do pozornosti, že v oznámení sa neuvedú mená a priezviská voličov - členov
domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličov
(§ 9 ods. 3 písm. d) volebného zákona), a to názov ulice, ak sa obec člení na ulice a súpisné číslo
alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu. Obec doručí oznámenie v počte jeden kus
- do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami) a
- do každého bytu v bytovom dome,
v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do
orgánov samosprávnych krajov.
Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností,
obec doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.
Obec doručí oznámenie na adresu trvalého pobytu bez ohľadu na to, či sa voliči tvoriaci
domácnosť v obci fakticky zdržiavajú alebo nie.
Občanov - voličov, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do
zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu adresa obecného úradu, informuje obec o čase
a mieste konania volieb spôsobom v mieste obvyklým, najmä umiestnením oznámenia na úradnej
tabuli obce.
Voličov prihlásených na trvalý pobyt v domovoch sociálnych služieb a v podobných
zariadeniach informuje obec o čase a mieste konania volieb doručením jedného oznámenia. Vedúci
zariadenia zabezpečí umiestnenie oznámenia na viditeľnom mieste.

2.
Podľa § 141 ods.2 a § 146 ods. 2 volebného zákona zasiela volebná komisia samosprávneho
kraja každej obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja najneskôr 35 dní predo
dňom konania volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
predsedu samosprávneho kraja.
Dávame do pozornosti, že obec je povinná podľa § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 volebného
zákona uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho
kraja a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 25
dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým. Potrebný počet vyhotovení oboch
zoznamov zabezpečí pre obec volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom
samosprávneho kraja.

Žiadame, aby ste s predmetným usmernením oboznámili všetky obce a mestá v územnom
obvode Vášho okresného úradu.

Ing. Eva Chmelová v.r.
riaditeľka

