Vol'by
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie

pre volica

I
Dátum a cas konania volieb
Vol'bydo orgánov samosprávnychkrajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo volit
Právo volit do orgánov samosprávnych krajov má obcan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrído územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskomobvode, ktorý patrí na úcely volieb do orgánovsamosprávnehokraja dojeho územia (dalej
len "obyvatel samosprávnehokraja") a najneskôrv den konania volieb dovrši 18rokov veku.
Prekážkoupráva volit je
· zákonomustanovenéobmedzenieosobnej slobodyz dôvodov ochranyverejného zdravia,
výkon trestu odnatia slobodyuložený za spáchanieobzvlášt závažného zlocinu.

·

III
Právo byt volený
Za poslanca zastupitelstva samosprávneho kraja môže byt zvolený obyvatel samosprávneho kraja,
ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu,
v ktorom kandiduje, a najneskôr v den volieb dovrši 18 rokov vekit.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byt zvolený obyvatel samosprávneho kraja, ktorý najneskôr
v den konania volieb dovrši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byt volený je
· výkon trestu odnatia slobody,
· právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný cin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

·

IV
Spôsobhlasovania
Volic môže volit len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname volicov
je zapísaný.
Volic je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázat okrskovej volebnej komisii svoju
totožnost predloženímobcianskehopreukazu alebo dokladuo pobyte pre cudzinca.
Potom okrskovávolebná komisia zakrúžkujeporadové císlo volica v zozname volicov a vydá volicovi
dv.ahlasovacielístky - hlasovací lístok pre volby do zastupitelstva a hlasovací lístok pre volby predsedu
samosprávnehokraja a prázdnu obálku opatrenú odtlackomúradnej peciatky obce (mesta alebo mestskej
casti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volic v zozname volicov vlastnorucným
podpisom.
Každý volic sa musí pred hlasovaním odobrat do osobitnéhopriestol1lurcenéhona úpravu hlasovacích
lístkov. Volicovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru urceného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrskovávolebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre vol'by do zastupitel'stva môže volic zakrúžkovat' najviac tol'ko
poradových císiel kandidátov, kol'ko poslancov má byt v príslušnom volebnom obvode zvolených.
(Pocetposlancov,ktorý sa volí vo volebnom obvodeje uvedenýna hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre vol'by predsedu môže volic zakrúžkovat poradové císlo len jedného
kandidáta.
V osobitnompriestore urcenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volic do obálky jeden hlasovací
lístok pre vol'by do zastupitelstva a jeden hlasovací lístok pre vol'by predsedu samosprávneho kraja.
Volic hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru urceného na úpravu hlasovacích lístkov vloží
obálku do volebnej schránky.
Na požiadanievolica mu okrskovávolebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacielístky iné.
Nesprávneupravené hlasovacie lístky vloží volic do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravenýchhlasovacích lístkov.
Volic, ktorý nemôže sám upravit hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže
cítat alebo písata oznámipred hlasovaním túto skutocnost okrskovejvolebnej komisii, má právo vziat so
sebou do priestoru-urcenéhona úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podla jeho pokynov
a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov clen okrskovej volebnej komisie poucí o spôsobe hlasovania
a o skutkovej podstate trestného cinu marenia prípravy a priebehu volieb. Clenovia okrskovej volebnej
komisie nesmúvolicom upravovat hlasovacielístky.
Volic, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložit obálku do volebnej schránky, môže
požiadat, aby obálku do volebnej schránkyv jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však clen okrskovej
volebnejkomisie.
Volic, ktorý sa nemôže dostavit do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
má právo požiadat obec a v den konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebnákomisia zriadená.
Volic je povinný odložit' nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapecatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33eur.

