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ÚVOD 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 1 zákona 

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Pokyn pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 
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Č A S Ť  I  

PRÍPRAVA VOLIEB 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

1. Volebné obvody (§ 7 a 166 zákona) 

a) Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, mestských zastupiteľstiev a miestnych 

zastupiteľstiev mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta 

Košice (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) sa v každej obci, meste, mestskej časti 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice (ďalej len „obec“) 

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 mestách, ktoré sa členia na mestské časti, 

možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej 

časti pripadá iba jeden poslanec obecného zastupiteľstva. 

b) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa 

môže utvoriť jeden volebný obvod. 

c) Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní 

obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

d) Pre voľby starostu obce, primátora mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) tvorí 

každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 

2. Volebné okrsky a volebné miestnosti (§ 8 a 195a ods. 4 písm. a/zákona)  

a) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce 

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb volebné okrsky a určuje volebné 

miestnosti. Volebné okrsky a volebné miestnosti utvorené pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí, platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

b) Starosta obce zabezpečí pre okrskovú volebnú komisiu na účely vykonania volieb 

prístup k internetu. 

c) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov, a aby boli 

rešpektované existujúce územné a urbanistické celky. Starosta obce pri určovaní 

volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup 

aj zdravotne postihnutí voliči. 

d) Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade 

arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice 

sa volebné okrsky číslujú v samostatných číselných radoch v každej  mestskej  časti. 

Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj vtedy, ak je v obci vytvorený len jeden 

volebný okrsok. 

3. Stály zoznam voličov (§ 9 a 10 zákona) 

a) Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec na základe vlastných evidencií, oznámení 

orgánov verejnej moci, oznámení iných obcí a výsledkov námietkového konania. 

b) Občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky, a ktorý má právo voliť sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov v obci podľa 

miesta trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či sa v tejto obci zdržiava. 

c) Obec vykoná opravu alebo zmenu v stálom zozname voličov na žiadosť voliča alebo na 

základe rozhodnutia správneho súdu v rámci námietkového konania. 

4. Zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (§ 9 ods. 8, 11, 182 a 195a 

zákona) 
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a) Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zo stáleho zoznamu 

voličov. 

V zozname voličov obec uvedie občanov Slovenskej republiky a cudzincov, ktorí 

majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku. 

b) Zoznam voličov vyhotoví obec na vzore tlačiva V/506 (titulná  strana) a pokračovanie 

na vzore tlačiva V/506a (pokračovací list). Namiesto tlačív V/506 a V/506a môže obec 

použiť priamo tlač z počítača. Tieto zoznamy musia obsahovať všetky údaje uvedené na 

vzore tlačiva V/506 a V/506a. 

c) Obec v zozname voličov vyznačí prekážku práva voliť na základe oznámenia orgánov 

verejného zdravotníctva.  

d) Obec odovzdá zoznam voličov okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred 

začatím hlasovania. 

e) Okrsková volebná komisia do zoznamu voličov v deň konania volieb dopíše voliča, 

 - ktorý predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca 

preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku, 

 - ktorý predloží rozhodnutie správneho súdu o výsledku námietkového konania podľa § 

10 ods. 2 zákona. 

5. Informovanie voličov (§ 21 zákona) 

Obec najneskôr  

- 10 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 pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí. 

Obec podľa osobitného predpisu
*)

 zverejní informáciu aj v jazyku národnostnej 

menšiny. 

Vzor informácie zabezpečí pre obec Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

prostredníctvom okresného úradu a zverejní ho na svojom webovom sídle. 

- 25 dní predo dňom konania volieb doručí do každej domácnosti oznámenie 

o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí (tlačivo T/501), v ktorom 

uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním občianskym 

preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. 

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice doručí do každej 

domácnosti oznámenie (tlačivo T/501) príslušná mestská časť. 

Obec podľa osobitného predpisu
*)

 doručí do každej domácnosti oznámenie 

aj v jazykoch národnostných menšín (tlačivo T/501a). 

N á zov  o b ce  s a na oznámení o čase a mieste konania volieb (tlačivo T/501a) 

u vád za  v  š t á tn o m j a zyku . 

6. Volebná miestnosť a jej vybavenie (§ 22 a 195a zákona) 

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí platí aj pre voľby do 

orgánov samosprávnych krajov. 

a) Volebná miestnosť má byť v dostupnej vzdialenosti voličom príslušného volebného 

okrsku a má byť prístupná aj zdravotne postihnutým voličom. 

b) Na budove, v ktorej je volebná miestnosť, sa vyvesí štátna vlajka Slovenskej republiky. 

Pri vchode do volebnej miestnosti musí byť umiestnený nápis „VOLEBNÁ 

MIESTNOSŤ“ a číslo volebného okrsku (vzor V/513). 

                                                           
*)

 Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej 

republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15% obyvateľstva v znení nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 534/2011 Z. z. 
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Obec podľa osobitného predpisu*) označí volebnú miestnosť aj v jazyku 

národnostnej menšiny. 
c) Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečí obec; pre voľby konané 29. 10. 2022 vo 

volebnej miestnosti musí byť 

 na čelnej stene umiestnená štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak 

Slovenskej republiky (z čelného pohľadu vľavo štátna vlajka a vpravo štátny znak), 

 volebná schránka 

- biela volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávy obcí, 

- modrá volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, 

 prenosná volebná schránka pre voličov, ktorí zo závažných, najmä zdravotných 

dôvodov požiadajú okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej 

miestnosti 

- biela prenosná volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávy obcí, 

- modrá prenosná volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, 

schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; 

schránka musí byť umiestnená tak, aby nebola zameniteľná s volebnými schránkami, 

a aby bola pod dohľadom členov okrskovej volebnej komisie, 

 zoznam voličov 

- pre voľby do orgánov samosprávy obcí a čisté tlačivá zoznamu voličov na 

dopísanie voličov a 

- pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a čisté tlačivá zoznamu voličov na 

dopísanie voličov, 

 zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti 

- osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a 

- osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, 

 tlačivá Oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku (vzor V/516), 

 dostatočný počet 

- bielych hlasovacích lístkov pre voľby do orgánov samosprávy obcí; v hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj bielych hlasovacích 

lístkov so sivým pruhom pre voľby do orgánov samosprávy mesta, 

- hlasovacích lístkov s modrými pruhmi pre voľby do orgánov samosprávnych 

krajov, 

 dostatočný počet 

- bielych obálok pre voľby do orgánov samosprávy obcí opatrených odtlačkom 

úradnej pečiatky obce (pečiatka so štátnym znakom Slovenskej republiky), 

- modrých obálok pre voľby do orgánov samosprávnych krajov opatrených 

odtlačkom úradnej pečiatky obce (pečiatka so štátnym znakom Slovenskej 

republiky), 

 tlačivá Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo 

volebnom okrsku s prílohami (T/509) pre voľby do orgánov samosprávy obcí a  

Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo 

volebnom okrsku s prílohami (T/409) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, 

 tlačivá Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci (T/511) v tých 

obciach, v ktorých miestna volebná komisia plní v deň konania volieb aj úlohy 

okrskovej volebnej komisie, 

 osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov s písacími potrebami (perá),  

 hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a hlasovacie lístky pre 

voľby do orgánov samosprávnych krajov s označením „VZOR“, 

 informácia o spôsobe hlasovania pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do 

orgánov samosprávnych krajov (tlačivo T/502), v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a v meste Košice informácia o spôsobe hlasovania (tlačivo T/502a). Obec 
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podľa osobitného predpisu
*)

 uverejní informáciu aj v jazykoch národnostných 

menšín (viď. www.minv.sk/?selfgov22-vzory01). 

 informácia o tom, ktorí kandidáti uvedení na hlasovacích lístkoch sa kandidatúry 

vzdali, alebo ich kandidatúru odvolala politická strana, politické hnutie alebo koalícia 

politických strán a politických hnutí, alebo ktorá politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia politických strán a politických hnutí vzala kandidátnu listinu späť, a to 

osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, 

 stoly, stoličky a kancelárske potreby pre prácu členov okrskovej volebnej komisie. 

Vybavenie volebnej miestnosti skontroluje pred začatím hlasovania predseda okrskovej 

volebnej komisie za prítomnosti členov komisie.  

7. Poriadok vo volebnej miestnosti (§ 26 zákona) 

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, 

počas jeho neprítomnosti jej podpredseda. Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej 

miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných; kto 

neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, dopúšťa sa 

priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 

8. Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb (§ 27 zákona) 

Právo byť prítomný vo volebnej miestnosti v priebehu volieb a sčítavania hlasov má 

okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, členov a zapisovateľov 

volebných komisií vyšších stupňov, členov ich odborných sumarizačných útvarov 

a voličov, zástupca nezávislého kandidáta a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými 

organizáciami. Obec je povinná pre zástupcov nezávislých kandidátov a pozorovateľov 

vyslaných medzinárodnými organizáciami vo volebnej miestnosti vyčleniť osobitný 

priestor. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh 

hlasovania a sčítavania hlasov. 

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem 

o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej 

miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo 

z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti. 

9. Doručenie Oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku okresnému úradu 

Ak počas hlasovania alebo počas sčítavania hlasov došlo vo volebnej miestnosti zo 

strany voliča, či inej prítomnej osoby ku konaniu podľa § 40 

- písm. a) zákona - neodloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov 

do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov 

alebo 

- písm. b) zákona - neuposlúchnutie pokynov predsedu okrskovej volebnej komisie na 

zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania, 

okrsková volebná komisia vyhotoví Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku 

(ďalej len „oznámenie“) - vzor V/516. 

Okrsková volebná komisia, ktorá počas hlasovania alebo sčítavania hlasov 

v y h o t o v i l a oznámenie, odovzdá oznámenie spolu s jedným rovnopisom Zápisnice 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku zamestnancovi obce zodpovednému 

za prevzatie volebných dokumentov od okrskovej volebnej komisie. 

Zamestnanec obce zodpovedný za prevzatie volebných dokumentov od okrskovej 

volebnej komisie odovzdá oznámenie zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. 

Najbližší pracovný deň zašle zapisovateľ miestnej volebnej komisie prevzaté oznámenia 

odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu (§ 3 ods. 2 písm. c/ zákona č. 
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180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu oznámi Ministerstvu 

vnútra Slovenskej republiky počet prijatých oznámení. 

10. Odovzdanie volebných dokumentov do úschovy (§ 31, 39, 167, 169, 170, 188, 194 

a 217 zákona) 

a) Okrsková volebná komisia po ukončení svojej činnosti odovzdá volebné dokumenty 

z volieb do orgánov samosprávy obcí do úschovy obci. 

b) Miestna volebná komisia po ukončení svojej činnosti odovzdá volebné dokumenty do 

úschovy obci. 

Mestská volebná komisia odovzdá volebné dokumenty do úschovy mestu. 

c) Okresná volebná komisia po ukončení svojej činnosti odovzdá volebné dokumenty do 

úschovy okresnému úradu. 

Obec prevezme do úschovy volebné dokumenty z volieb do orgánov samosprávy 

obcí od každej okrskovej volebnej komisie osob i t n e v samostatnej úložnej jednotke 

podľa vyhotoveného protokolu a obdobne prevezme do úschovy volebné dokumenty od 

miestnej volebnej komisie a uloží ich za každú okrskovú volebnú komisiu a za miestnu 

volebnú komisiu o so b i t n e. 

O odovzdaní volebných dokumentov sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú 

zoznamy odovzdávaných volebných dokumentov. Protokol podpíše predseda príslušnej 

volebnej komisie a osoba zodpovedná za ich prevzatie. 

Dňom prevzatia volebných dokumentov do úschovy sa tieto stávajú súčasťou 

registratúry toho, kto ich prevzal do úschovy a spravujú sa podľa jeho registratúrneho 

poriadku. 

Volebné dokumenty prevzaté od volebných komisií do úschovy, spolu s dokumentmi 

z organizačno-technického zabezpečenia volieb, sa usporiadajú podľa osobitného 

Pokynu na úschovu hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov z volieb do 

orgánov samosprávy obcí v roku 2022 vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky. 
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Č A SŤ II  

TLAČIVÁ A VZORY  

1. Zoznam tlačív 

T/501 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí 

v štátnom jazyku 

T/501a Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí 

v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín 

T/502 Informácia o spôsobe hlasovania 

T/502a Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave a v meste Košice 

T/503  Preukaz zapisovateľa volebnej komisie 

T/503a Preukaz člena volebnej komisie  

T/503b Preukaz člena odborného sumarizačného útvaru 

T/504 Hlasovací lístok pre voľby do obecného - mestského - miestneho 

zastupiteľstva (vzor) 

T/505 Hlasovací lístok pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu 

mestskej časti (vzor) 

2. Zoznam vzorov 

V/501, V/501a Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov - 

volebného obvodu 

V/502 Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície 

pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva 

V/502a Vyhlásenie kandidáta 

V/502b Oznámenie o určení splnomocnenca a náhradníka  

V/503 Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - 

mestského - miestneho zastupiteľstva 

V/503a Vyhlásenie nezávislého kandidáta 

V/503b Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta pre 

voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva 

V/504 Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti 

V/504a Vyhlásenie kandidáta 

V/505 Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - 

primátora mesta - starostu mestskej časti 

V/505a Vyhlásenie nezávislého kandidáta 

V/505b Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta pre 

voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti 
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V/505c Splnomocnenie nezávislého kandidáta na doručenie kandidátnej listiny 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

V/506 Zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

V/506a Pokračovací list zoznamu voličov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí 

V/507 Sľub zapisovateľa a členov volebnej komisie 

V/507a Sľub členov odborného sumarizačného útvaru 

V/508 Poučenie zapisovateľa a členov miestnej - mestskej - okrskovej 

volebnej komisie 

V/508a Poučenie zapisovateľa a členov okresnej volebnej komisie 

V/509 Oznámenie miestnej - mestskej volebnej komisie o predložených 

kandidátnych listinách pre voľby do obecného - mestského - miestneho 

zastupiteľstva  

V/510 Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o zaregistrovaní 

kandidátov politickej strany, politického hnutia alebo koalície pre 

voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva 

V/510a Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o zaregistrovaní 

a nezaregistrovaní kandidátov politickej strany, politického hnutia 

alebo koalície pre voľby do obecného - mestského - miestneho 

zastupiteľstva 

V/510b Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o nezaregistrovaní 

kandidátov politickej strany, politického hnutia alebo koalície pre 

voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva 

V/510c Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o zaregistrovaní 

nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - 

miestneho zastupiteľstva 

V/510d Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o nezaregistrovaní 

nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - 

miestneho zastupiteľstva 

V/511 Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o zaregistrovaní 

kandidáta politickej strany, politického hnutia alebo koalície pre 

voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti 

V/511a Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o nezaregistrovaní 

kandidáta politickej strany, politického hnutia alebo koalície pre 

voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti 

V/511b Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o zaregistrovaní 

nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - 

starostu mestskej časti 

V/511c Rozhodnutie miestnej - mestskej volebnej komisie o nezaregistrovaní 

nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - 

starostu mestskej časti 

V/512 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného - 

mestského - miestneho zastupiteľstva 



10 

 

V/512a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce - 

primátora mesta - starostu mestskej časti 

V/513 Označenie volebnej miestnosti  

V/515 Uverejnenie výsledkov volieb 

V/516 Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku 
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T/501 

Obec   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

OZNÁMENIE 

o čase a mieste konania volieb 

 Deň a čas konania volieb 

29. 10. 2022  h - 20.00 h 

 Miesto konania volieb 

 

 

 Volebný okrsok č.   

Adresa (trvalý pobyt) 

 

 
 

 

 

 

 
podpis  

Poučenie: 

Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre 

cudzinca. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________ 
1) Obec, dátum 
2) Pečiatka obce 

Formát A4 

2) 

 

1) 
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T/501a 

Obec / Község / Населений пункт / Село / Gav / Gemeinde 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Választások a helyi önkormányzati szervekbe 

Вибори до органів самоврядування на рівні населеного пункту 

Вольбы до орґанів самосправы сел 

O avrikidňipen andre la samospravakere organi le forengere gavengere 

Wahlen zu den Organen der Gemeindeverwaltung 

OZNÁMENIE 

o čase a mieste konania volieb 

ÉRTESÍTÉS a választások idejéről és helyéről 

 ПОВIДОМЛЕННЯ про час та мiсце проведення виборiв 

 ОЗНАМІНЯ о часї і місцю реалізації волеб  

DŽANAVIBEN pal oda kana the kaj ela kidňipen  

BEKANNTGABE über die Zeit und den Ort des Stattfindens der Wahlen 

 Deň a čas konania volieb / A választások napja és ideje / Дата і час проведення виборів / 

День і час волеб / Ďives the vacht, kana džal o kidňipen / Tag und Zeit der Wahlhandlung 

29. 10. 2022  h - 20.00 h 

 Miesto konania volieb / A választások helyszíne / Місце проведення виборів / 

Mісто реалізації волеб / Than vaš kidňipen / Ort der Wahlhandlung 

 
 

 Volebný okrsok č. / A szavazókör száma / Bиборча дільниця № /  
Bолебный район ч. / Kidňipnaskero okrskos č. / Wahlbezirk Nr. 

 

Adresa (trvalý pobyt) / Cím (Állandó lakcím) / Aдреса (Постійне місце проживання) / 

Aдреса (Місто стабілного бываня) / Adresa (thanutno ľikeriben) / Adresse (Daueraufenthalt) 

 

 
 

 

 

 
podpis / aláírás / підпис / підпис / 

podpisos / Unterschrift 

Obrátiť / Fordítsa meg a lapot / Перегорнути / Обернути / Te visarel / Wenden 
_____________ 
1) Obec, dátum / Község, dátum  / Населений пункт, дaтa / Село, датум / Gav, datumos / Gemeinde, datum 
2) Pečiatka obce / A község bélyegzője / Печатка населеного пункту / Печатка села / Uradno cajchos / Stempel der 

Gemeinde 

Formát A/4 

2) 

 

1) 

 



13 

 

Poučenie: Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Volíte 

zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. 

Tájékoztatás: A szavazás előtt igazolnia kell személyazonosságát személyi igazolványa vagy külföldi állampolgároknál 

a tartózkodási engedély felmutatásával. A szavazást a jelölt neve előtt feltüntetett szám bekarikázásával végzi el.  

Інструкція: Перед голосування підтвердіть свою особу посвідченням громадянина або документом про місце проживання 

для іноземця. Ви голосуєте обвівши порядковий номер, який вказаний перед іменем кандидата. 

Поучіня: Перед голосованём превкажете свою тотожность обчаньсков леґітімаціов або документом о перебываню 

чуджінця. Волите закружкованём чісла, котре є уведжене перед меном кандідата. 

Sikhaviben: Angloda, sar tumen dena tumaro hlasos, tumen mušinen te presikhaven tumari identita le občianskone preukaziha abo 

le dokladoha pal o bešiben vaš o avrethemeskero. Tumen kiden avri avka, hoj zakerekinena o šoroskero čislos, so hin ando anglo le 

kandidatoskero nav.  

Belehrung: Identifizieren Sie sich vor der Stimmabgabe durch Personalausweis oder durch Aufenthaltstitel des Ausländers. 

Danach bekommen Sie wählen so, dass Sie die laufende Nummer, die vor dem Namen des Kandidaten steht, einkreisen.  
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T/502 

INFORMÁCIA O SPÔSOBE 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. 

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) 

a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho 

kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková volebná komisia 

zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi 

prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie lístky - jeden 

hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu 

obce (primátora mesta). 

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom 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 do zastupiteľstva samosprávneho kraja 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 predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové 

číslo len jedného kandidáta. 
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací 

lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja. 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) 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) môže volič zakrúžkovať poradové 

číslo len jedného kandidáta. 
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre 

voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). 

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok n e p l a t n ý. 

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 a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia 

okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. 
Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej 

schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na 

hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie n e p l a t n é. 
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 podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

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. 

Formát A/3 
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T/502a 

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA 

v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice 

Volič môže voliť len v mestskej časti 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. 

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a 

dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja 

a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje 

poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku 

opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do 

miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do 

mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. Hlasovací lístok pre voľby do mestského 

zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta sú označené na ľavom okraji sivým pruhom. 

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom 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 do zastupiteľstva samosprávneho kraja 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 predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 

jedného kandidáta. 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre 

voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

Na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského 

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 mestskej časti a na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta 

môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky biele hlasovacie lístky 

pre voľby do miestneho zastupiteľstva, pre voľby do mestského zastupiteľstva, pre voľby starostu mestskej 

časti a pre voľby primátora mesta. 

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok n e p l a t n ý. 

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 a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie 

nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. 

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na 

hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí. 

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie n e p l a t n é. 

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, podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

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. 

Formát A/3 
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T/503 

PREUKAZ 

zapisovateľa volebnej komisie 

pre voľby do orgánov územnej samosprávy 

Meno, priezvisko, titul  

nar.  
 

adresa trvalého pobytu  

číslo občianskeho preukazu 
 

je zapisovateľom
  

*)
 

V    

Dátum:    

   podpis 
*) Uvedie sa názov a sídlo volebnej komisie. 

Formát A/7 

 

T/503a 

PREUKAZ 

člena volebnej komisie 

pre voľby do orgánov územnej samosprávy 

Meno, priezvisko, titul  

nar.  
 

adresa trvalého pobytu  

číslo občianskeho preukazu / dokladu o pobyte pre cudzinca 
 

je predsedom - podpredsedom - členom
*)  

**)
 

V    

Dátum:    

   podpis 
*) Nehodiace sa prečiarknite.  

**) Uvedie sa názov a sídlo volebnej komisie. 

Formát A/7 
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T/503b 

PREUKAZ 

člena odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie 

pre voľby do orgánov územnej samosprávy 

Meno, priezvisko, titul  

nar.  
 

adresa trvalého pobytu  

číslo občianskeho preukazu 
 

je členom odborného sumarizačného útvaru 
  

*)
 

V    

Dátum:    

   podpis 
*) Uvedie sa názov a sídlo volebnej komisie 

Formát A/7 
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T/504 

(VZOR) 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) 

v ................................................................
2) 

29. októbra 2022 

Volebný obvod číslo ............ 

Vo volebnom obvode sa volí ............ poslancov. 

Kandidáti: 

1. Meno, priezvisko
3)

, titul, vek, zamestnanie, politická strana
4)

 

2. Meno, priezvisko
3)

, titul, vek, zamestnanie, politická strana
4) 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
odtlačok úradnej pečiatky 

obce - mesta - mestskej časti 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Nehodiace sa vypustite. 

2) Uvedie sa názov obce. 

3)
 Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska. 

4)
 Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 

Ak politická strana alebo politické hnutie používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom 

lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán, resp. politických hnutí. 
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T/505 

(VZOR) 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

................................................................
2) 

29. októbra 2022 

Kandidáti: 

1. Meno, priezvisko
3)

, titul, vek, zamestnanie, politická strana
4)

 

2. Meno, priezvisko
3)

, titul, vek, zamestnanie, politická strana
4) 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 
odtlačok úradnej pečiatky 

obce - mesta - mestskej časti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Nehodiace sa vypustite. 

2) Uvedie sa názov obce. 

3)
 Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska. 

4)
 Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 

Ak politická strana alebo politické hnutie používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom 

lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán, resp. politických hnutí. 
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V/501 

Obec - mesto - mestská časť
1)

  

OZNÁMENIE2) 

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

29. októbra 2022 

Obecné - Mestské - Miestne1) zastupiteľstvo v  

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

uznesením č.   zo dňa  určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1) 

zastupiteľstvo v  

bude mať   poslancov, ktorí sa budú voliť v  volebných obvodoch. 
 

Vo volebnom obvode číslo  , ktorý zahŕňa: 

 

 

 

 

 

sa volí  poslancov. 
. 

. 

. 

Vo volebnom obvode číslo  , ktorý zahŕňa: 

 

 

 

 

 

sa volí  poslancov. 

 
V  dňa   

 

podpis 

odtlačok pečiatky obce 

(mesta, mestskej časti) 

__________________________ 
1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 

2) Oznámenie sa môže vyhotoviť osobitne pre každý volebný obvod. 

Formát A3 
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V/501a 

Obec - mesto - mestská časť
1)

  

OZNÁMENIE 

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

29. októbra 2022 

Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v  

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

uznesením č.   zo dňa  určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1) 

zastupiteľstvo v  

bude mať celkom   poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode 

utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1) 

 
V  dňa   

 

podpis 

odtlačok pečiatky obce 

(mesta, mestskej časti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 
1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 

Formát A3 
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V/502 

KANDIDÁTNA LISTINA 

politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí1) 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) 

v ........................................................................................................... 
(obec - mesto - mestská časť) 

29. októbra 2022 

Volebný obvod číslo:  

 
(neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu) 

 
 

Por. 

číslo 
Meno, priezvisko, titul Dátum narodenia Pohlavie Zamestnanie

2)
 

Adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

      

      

      

      

     
 

 

 

 

dátum  meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby 

oprávnenej konať v mene politickej strany, politického hnutia 

alebo osôb oprávnených konať 

v mene politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

 odtlačok pečiatky 

politickej strany, politického hnutia, 

alebo politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 

 Politická strana, politické hnutie alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov 

obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva. 
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V/502a 

VYHLÁSENIE KANDIDÁTA1)  

 
meno, priezvisko, titul 

 

 

   

 dátum narodenia  pohlavie  
 

 

 

 

zamestnanie
2)

 

 
adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

 

vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou pre voľby do Obecného - Mestského - 

Miestneho3)
 zastupiteľstva v 

 
(obec - mesto - mestská časť) 

vo volebnom obvode č.  na kandidátnej listine 

 

4)
, 

nekandidujem na inej kandidátnej listine a nemám prekážky práva byť volený. 

 

V  

Dátum:  

vlastnoručný podpis kandidáta 

                                                           
1)

 Vyplní každý kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany, politického hnutia, koalície. 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať 

žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 
3)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
4)

 Uvedie sa neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich 

koalíciu. 
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V/502b 

Oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka 

Splnomocnenec 

politickej strany - politického hnutia - koalície politických strán a politických hnutí1) 

 

 

 

Meno, priezvisko  

Adresa
2)

  
 (obec, ulica a číslo domu) 

Kontakt  
  

 telefónne číslo  e-mailová adresa 

Náhradník splnomocnenca: 

Meno, priezvisko  

Adresa
2)

  
 (obec, ulica a číslo domu) 

Kontakt  
  

 telefónne číslo  e-mailová adresa 

 

V  

Dátum:  

 
meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať 

v mene politickej strany, politického hnutia 

alebo osôb oprávnených konať 

v mene politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

odtlačok pečiatky 

politickej strany, politického hnutia, 

alebo politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 
 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Uvedie sa adresa, na ktorú možno doručovať písomnosti. 



 
25 

 

V/503 

KANDIDÁTNA LISTINA 

nezávislého kandidáta 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) 

v ...........................................................................................................  
(obec - mesto - mestská časť) 

29. októbra 2022 

súčasťou ktorej je podpisová listina v počte  podpisových hárkov 

 

Volebný obvod číslo: 
 

 

Meno, priezvisko, titul Dátum narodenia Pohlavie Zamestnanie
2)

 
Adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

     

 

 

 

V  

Dátum:  

 

vlastnoručný podpis nezávislého kandidáta 

 
                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 
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V/503a 

VYHLÁSENIE NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA1)
  

 
meno, priezvisko, titul 

 

 

   

 dátum narodenia  pohlavie  
 

 

 

 

zamestnanie
2)

 

 
adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou pre voľby do Obecného - Mestského - 

Miestneho3)
 zastupiteľstva v 

 
(obec - mesto - mestská časť) 

vo volebnom obvode č. ,  

nekandidujem na inej kandidátnej listine a nemám prekážky práva byť volený. 

V  

Dátum:  

 

vlastnoručný podpis nezávislého kandidáta 

 

                                                           
1)

 Vyplní nezávislý kandidát. 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať 

žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 
3)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
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V/503b 

 Podpisový hárok č. 

PODPISOVÁ LISTINA 
NA PODPORU KANDIDATÚRY NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA 

 
meno, priezvisko, titul 

   
dátum narodenia  adresa trvalého pobytu (názov obce, názov ulice, číslo domu) 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1)
 zastupiteľstva v 

 
(obec - mesto - mestská časť) 

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022, vo volebnom obvode č. , 

podpísaná voličmi obce - mesta - mestskej časti.1) 
 

 
Meno a priezvisko 

Dátum 

narodenia 
Trvalý pobyt 

(názov obce, názov ulice, číslo domu) 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 

Podpisová listina musí byť podpísaná voličmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci (meste, mestskej časti). Potrebný počet 

podpisov je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. 

Hárky podpisovej listiny sa musia priebežne číslovať. 

Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. 
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V/504 

KANDIDÁTNA LISTINA 

politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí1) 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

............................................................................. 
(obec - mesto - mestská časť) 

29. októbra 2022 

 
(neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu) 

 

 

Meno, priezvisko, titul Dátum narodenia Pohlavie Zamestnanie
2)

 
Adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

     

 

 

 

 

 
dátum  meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby 

oprávnenej konať v mene politickej strany, politického hnutia 

alebo osôb oprávnených konať 

v mene politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

 odtlačok pečiatky 

politickej strany, politického hnutia, 

alebo politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

 

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 

 Politická strana, politické hnutie alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. 
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V/504a 

VYHLÁSENIE KANDIDÁTA1)
 

 
meno, priezvisko, titul 

 

 

   

 dátum narodenia  pohlavie  
 

 

 

 

zamestnanie
2)

 

 
adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

 

vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou pre voľby starostu obce - primátora mesta - 

starostu mestskej časti3) 

 
(obec - mesto - mestská časť) 

na kandidátnej listine politickej strany - politického hnutia - koalície politických strán 

a politických hnutí3) 

 

4), 

nekandidujem na inej kandidátnej listine a nemám prekážky práva byť volený. 

V  

Dátum:  

vlastnoručný podpis kandidáta 

 

 

 
 

 

                                                           
1)

 Vyplní kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany, politického hnutia, koalície. 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať 

žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 
3)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

4)
 Uvedie sa neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich 

koalíciu. 
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V/505 

KANDIDÁTNA LISTINA 

nezávislého kandidáta 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

...........................................................................................................  
(obec - mesto - mestská časť) 

29. októbra 2022 

súčasťou ktorej je podpisová listina v počte  podpisových hárkov 

 

 

Meno, priezvisko, titul Dátum narodenia Pohlavie Zamestnanie
2)

 
Adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

     

 

 

 

 

V  

Dátum:  

 

vlastnoručný podpis nezávislého kandidáta 

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 
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V/505a 

VYHLÁSENIE NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA1)  

 
meno, priezvisko, titul 

 

 

   

 dátum narodenia  pohlavie  
 

 

 

 

zamestnanie
2)

 

 
adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou pre voľby starostu obce - primátora mesta - 

starostu mestskej časti3) 

, 
(obec - mesto - mestská časť) 

nekandidujem na inej kandidátnej listine a nemám prekážky práva byť volený. 

V  

Dátum:  

 

vlastnoručný podpis nezávislého kandidáta 

 

                                                           
1)

 Vyplní nezávislý kandidát. 
2)

 Uvedie sa zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať 

žiadne vlastné mená alebo ich skratky. 
3)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
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V/505b 

Podpisový hárok č. 

PODPISOVÁ LISTINA 
NA PODPORU KANDIDATÚRY NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA 

 
meno, priezvisko, titul 

   
dátum narodenia  adresa trvalého pobytu (názov obce, názov ulice, číslo domu) 

na starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti
1)

 

 
(obec - mesto - mestská časť) 

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022, podpísaná voličmi obce - mesta - 

mestskej časti.1) 
 

 
Meno a priezvisko 

Dátum 

narodenia 
Trvalý pobyt 

(názov obce, názov ulice, číslo domu) 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 

Podpisová listina musí byť podpísaná voličmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci (meste, mestskej časti). Potrebný počet 

podpisov je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. 

Hárky podpisovej listiny sa musia priebežne číslovať. 

Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. 



 

V/505c 

S P L N O M O C N E N I E 

NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA 

NA DORUČENIE KANDIDÁTNEJ LISTINY1)
 

Podpísaný(á) 

 
meno, priezvisko, titul 

 

 

 

dátum narodenia  číslo občianskeho preukazu / 

dokladu o pobyte pre cudzinca 

 
adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

s p l n o m o c ň u j e m 

 
meno, priezvisko, titul 

 

 

 

dátum narodenia  číslo občianskeho preukazu / 

dokladu o pobyte pre cudzinca 

 
adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, číslo domu) 

na doručenie kandidátnej listiny 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva2) v 

 

a 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti2) 

 

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022. 

V  

Dátum:  

 

vlastnoručný podpis nezávislého kandidáta
3)

 
 

                                                           
1)

 Vyplní nezávislý kandidát. 
2)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
3)

 Podpis nemusí byť úradne osvedčený. 



 

 

V/6 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022 

ZOZNAM VOLIČOV 

Obec   

Volebný okrsok č.     

 

Por. 

číslo 
Priezvisko a meno Rodné číslo Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu) Poznámka

1)
 Podpis voliča 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                           
1)

 Miesto na opravu chýb a vyznačenie, že volič bol do zoznamu voličov dopísaný na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca, rozhodnutia správneho súdu, alebo že 

odmietol podpísať prevzatie hlasovacích lístkov a obálky. 



 

 

V/6a 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022 

Pokračovací list 

Por. 

číslo 
Priezvisko a meno Rodné číslo Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu) Poznámka

1)
 Podpis voliča 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                           
1)

 Miesto na opravu chýb a vyznačenie, že volič bol do zoznamu voličov dopísaný na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca, rozhodnutia správneho súdu, alebo že 

odmietol podpísať prevzatie hlasovacích lístkov a obálky. 
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  V/507 

SĽUB 

zapisovateľa a členov volebnej komisie 

 
(Názov a sídlo volebnej komisie) 

„Sľubujem na svoju česť, 

že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu 

a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ 

Meno a priezvisko zapisovateľa  Podpis 

   
 

Mená a priezviská členov  Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

V  

Dátum: 
 

 

 



 

 

V/507a 

SĽUB 

členov odborného sumarizačného útvaru 

 
(Názov a sídlo volebnej komisie) 

„Sľubujem na svoju česť, 

že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu 

a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ 

Mená a priezviská členov  Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

V  

Dátum: 
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V/508 

POUČENIE 

zapisovateľa a členov miestnej (mestskej) volebnej komisie 

a zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

podľa § 36 v spojení s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných  údajov“) 

Prevádzkovateľ (obec):  

POUČENIE: 

Zapisovateľ a člen miestnej (mestskej) volebnej komisie a  zapisovateľ a člen okrskovej 

volebnej komisie pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom o ochrane 

osobných údajov, zákonom 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“), inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami Štátnej 

komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, usmerneniami Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky vo volebných veciach a rešpektuje príslušné povinnosti určené 

prevádzkovateľom. 

ROZSAH POUČENIA 

ZAPISOVATEĽA A ČLENA MIESTNEJ (MESTSKEJ) VOLEBNEJ KOMISIE 

A ZAPISOVATEĽA A ČLENA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE A JEHO ČINNOSTI: 

Zapisovateľ a člen miestnej (mestskej) volebnej komisie a zapisovateľ a člen okrskovej 

volebnej komisie prichádza do styku s osobnými údajmi v rozsahu uvedenom vo 

volebnom  zákone, a to tak, že: 

Zapisovateľ miestnej (mestskej) volebnej komisie pri plnení úloh preberá kandidátne 

listiny obsahujúce osobné údaje kandidátov, spolu s ich prílohami a zisťuje, či predložené 

kandidátne listiny, vyhlásenia kandidátov a podpisové listiny obsahujúce osobné údaje 

voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta spĺňajú zákonom ustanovené 

náležitosti. 

Členovia miestnej (mestskej) volebnej komisie najmä preskúmavajú kandidátne listiny 

a registrujú kandidátov, kontrolujú vyhlásenia kandidátov a podpisové listiny obsahujúce 

osobné údaje voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta, dohliadajú na 

činnosť okrskových volebných komisií, v rámci ktorej môžu nahliadať do zoznamu voličov 

a vykonávajú ďalšie administratívne úkony vyplývajúce z funkcie člena miestnej (mestskej) 

volebnej komisie. 

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie plní organizačné a administratívne úlohy vo 

vzťahu k okrskovej volebnej komisii, plní tiež úlohu jej odborného poradcu a pri rokovaní 

okrskovej volebnej komisie má právo poradného hlasu. 

Členovia okrskovej volebnej komisie pri plnení úloh spracúvajú osobné údaje, najmä 

overujú totožnosť voličov z dokladu totožnosti (občiansky preukaz, doklad o pobyte pre 

cudzinca), vykonávajú záznamy a dopisujú voličov do zoznamu voličov a vykonávajú ďalšie 

administratívne úkony vyplývajúce z funkcie člena okrskovej volebnej komisie. 

Zapisovateľ a člen miestnej (mestskej) volebnej komisie a zapisovateľ a člen okrskovej 

volebnej komisie nesmie osobné údaje, ktoré spracúva alebo s ktorými prichádza do styku 

využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia 

s voľbami do orgánov samosprávy obcí. 



 

 

Zapisovateľ a člen miestnej (mestskej) volebnej komisie a zapisovateľ a člen okrskovej 

volebnej komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. 

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení funkcie zapisovateľa a člena miestnej (mestskej) 

volebnej komisie a zapisovateľa a člena okrskovej volebnej komisie. 

Zapisovateľ a člen miestnej (mestskej) volebnej komisie a zapisovateľ a člen okrskovej 

volebnej komisie svojím podpisom potvrdzuje, že ešte pred začatím spracovania osobných 

údajov bol riadne oboznámený so svojimi právami a povinnosťami vymedzenými  pri ich 

spracovaní  zákonom o ochrane osobných údajov a volebným zákonom, a že svojim právam 

a povinnostiam uvedeným v tomto poučení v plnom rozsahu porozumel. 

V  , dňa  

Poučenie vykonal (starosta obce/zodpovedná osoba): 

Meno a priezvisko Podpis 

   

Oprávnené osoby (zapisovateľ a členovia volebnej komisie): 

Meno a priezvisko Podpis 
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V/508a 

POUČENIE 

zapisovateľa a člena okresnej volebnej komisie 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

podľa § 36 v spojení s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

Prevádzkovateľ (okresný úrad):  

POUČENIE 

Okresná volebná komisia prichádza do styku s osobnými údajmi v rozsahu a spôsobom 

určeným zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie má právo byť prítomný vo volebnej 

miestnosti. 

Člen okresnej volebnej komisie pri plnení úloh dohliada na činnosť miestnych volebných 

komisií, okrskových volebných komisií; v rámci tejto činnosti môže nahliadať do zoznamu 

voličov a vykonávať ďalšie administratívne úkony vyplývajúce z funkcie člena okresnej 

volebnej komisie. 

Zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie nesmie osobné údaje, s ktorými príde do 

styku využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia 

s voľbami do orgánov samosprávy obcí. 

Zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie je povinný o osobných údajoch, s ktorými 

príde do styku zachovávať mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení funkcie 

zapisovateľa a člena okresnej volebnej komisie. 

V  ,  dňa  

Poučenie vykonal (prednosta okresného úradu / zodpovedná osoba): 

Meno a priezvisko Podpis 

   

Oprávnené osoby (zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie): 

Meno a priezvisko Podpis 

   

   

   

   

   
 



 

 

V/509 

Miestna - Mestská1)
 volebná komisia v ..................................................................................... 

Zapisovateľ Okresnej volebnej komisie 

v ........................................................ 

OZNÁMENIE  

O PREDLOŽENÝCH KANDIDÁTNYCH LISTINÁCH 

Oznamujeme, že pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva 

v .......................................................... predložili kandidátne listiny tieto politické strany, 

politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí: 

2)
 

2)
 

2)
 

2)
 

2) 

 

V  

Dátum:  

meno, priezvisko a podpis 

zapisovateľa volebnej komisie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu. 



 

 

V/510 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo: 

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................... 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 172 ods. 2 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“) vydáva toto rozhodnutie, 

ktorým pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky na 29. októbra 2022 

r e g i s t r u j e 

kandidáta(ov)  

  

 2) 

uvedeného(ných) na kandidátnej listine 

 
3)

 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) v 

 

vo volebnom obvode č. ............ 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa  § 172 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu 
 3) 

Preskúmaním kandidátnej listiny volebná komisia zistila, že kandidátna listina 

je v súlade s volebným zákonom, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné a nie je preskúmateľné súdom. 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
  Uvedie sa poradové číslo kandidáta(ov) na kandidátnej listine, jeho(ich) meno, priezvisko a dátum narodenia. 

3)
  Uvedie sa, že ide o politickú stranu alebo politické hnutie alebo koalíciu a jej názov. 



 

 

V/510a 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ...................................................................... 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 172 ods. 1 a 2 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“) vydáva toto rozhodnutie, 

ktorým pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky na 29. októbra 2022,  

I. 

r e g i s t r u j e 

kandidáta(ov)  

  

 2) 

II. 

n e r e g i s t r u j e 

kandidáta(ov)  

  

 2) 

uvedeného(ných) na kandidátnej listine 

 
3)

 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) v 

 

vo volebnom obvode č. ............ 

 

 

 

 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
  Uvedie sa poradové  číslo kandidáta(ov) na kandidátnej listine, jeho(ich) meno, priezvisko a dátum narodenia. 

3)
  Uvedie sa, že ide o politickú stranu alebo politické hnutie alebo koalíciu a jej názov. 



 

 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 172 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu 
 3) 

Preskúmaním kandidátnej listiny volebná komisia pri kandidátovi(och) 

uvedenom(ných) v bode I. výrokovej časti rozhodnutia nezistila dôvod na postup podľa § 172 

ods. 1 volebného zákona, a preto rozhodla tak, ako je uvedené v bode I. výrokovej časti 

rozhodnutia. 

Pri kandidátovi(och) uvedenom(ných) v bode II. výrokovej časti rozhodnutia volebná 

komisia zistila, že4) 

 

 

 

 

 

preto rozhodla tak, ako je uvedené v bode II. výrokovej časti rozhodnutia. 

Poučenie: Rozhodnutie o zaregistrovaní kandidáta(ov) je konečné a nie je preskúmateľné 

súdom. 

Proti rozhodnutiu o nezaregistrovaní kandidáta(ov) môže dotknutá politická 

strana, politické hnutie, koalícia politických strán a  politických hnutí podať 

do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia žalobu na vydanie rozhodnutia 

o zaregistrovaní kandidáta na správny súd, v ktorého obvode sa nachádza obec - 

mesto - mestská časť
1)

. 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4)

 Uvedie sa poradové číslo kandidáta na kandidátnej listine, jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a uvedú sa skutočnosti, 

ktoré boli dôvodom na rozhodnutie volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta. 



 

 

V/510b 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E  

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................... 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 172 ods. 1 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“) vydáva toto rozhodnutie, 

ktorým pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky na 29. októbra 2022,  

n e r e g i s t r u j e 

kandidáta(ov)  

  

  

  

 2) 

 

uvedeného(ných) na kandidátnej listine 
 3) 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) v 

 

vo volebnom obvode č. ............ 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 172 

 ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu2) 
  

a nezaregistrovala kandidáta(ov)4) 

 

 

 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
  Uvedie sa poradové číslo kandidáta (ov) na kandidátnej listine, jeho (ich) meno, priezvisko a dátum narodenia. 

3)
  Uvedie sa, že ide o politickú stranu alebo politické hnutie alebo koalíciu a názov. 

4)
  Uvedie sa poradové číslo kandidáta na kandidátnej listine, jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a uvedú sa skutočnosti, 

ktoré boli dôvodom na rozhodnutie volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta. 



 

 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže dotknutá politická strana, politické hnutie, 

koalícia politických strán a  politických hnutí podať do troch dní odo dňa 

prevzatia rozhodnutia žalobu na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta 

na správny súd, v ktorého obvode sa nachádza obec - mesto - mestská časť.1) 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V/510c 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................. 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 172 ods. 2 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“) vydáva toto rozhodnutie, 

ktorým pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky na 29. októbra 2022, 

r e g i s t r u j e 

nezávislého kandidáta 2) 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) v 

 

vo volebnom obvode č. ............ 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 172 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu nezávislého kandidáta 
 2) 

Preskúmaním kandidátnej listiny volebná komisia zistila, že kandidátna listina 

je v súlade s volebným zákonom, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné a nie je preskúmateľné súdom. 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
 Uvedie sa meno, priezvisko a dátum narodenia nezávislého kandidáta. 



 

 

V/510d 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................... 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 172 ods. 1 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“) vydáva toto rozhodnutie, 

ktorým pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky na 29. októbra 2022, 

n e r e g i s t r u j e 

nezávislého kandidáta 2) 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva1) v 

 

vo volebnom obvode č. ............ 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 172 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu nezávislého kandidáta 
 2) 

a nezaregistrovala kandidáta z dôvodu(ov)3) 

 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže dotknutý kandidát podať do troch dní odo dňa 

prevzatia rozhodnutia žalobu na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta 

na správny súd, v ktorého obvode sa nachádza obec - mesto - mestská časť.1) 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
 Uvedie sa meno, priezvisko a dátum narodenia nezávislého kandidáta. 

3)
  Uvedú sa skutočnosti, ktoré boli dôvodom na rozhodnutie volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta. 



 

 

V/511 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................. 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 177 ods. 2 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“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

na 29. októbra 2022, 

r e g i s t r u j e 

kandidáta 2) 

 

uvedeného na kandidátnej listine 
3)

 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 177 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu3) 
  

Preskúmaním kandidátnej listiny volebná komisia zistila, že kandidátna listina 

je v súlade s volebným zákonom, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné a nie je preskúmateľné súdom. 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
  Uvedie sa meno, priezvisko a dátum narodenia kandidáta. 

3)
  Uvedie sa, že ide o politickú stranu alebo politické hnutie alebo koalíciu a jej názov. 



 

 

V/511a 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................. 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 177 ods. 1 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“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

na 29. októbra 2022, 

n e r e g i s t r u j e 

kandidáta 2) 

uvedeného na kandidátnej listine 
 

3)
 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 177 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu 
 3) 

a kandidáta  
 2) 

nezaregistrovala z dôvodu(ov)4)
 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže dotknutá politická strana, politické hnutie, 

koalícia politických strán a politických hnutí podať do troch dní odo dňa prevzatia 

rozhodnutia žalobu na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny 

súd, v ktorého obvode sa nachádza obec - mesto - mestská časť.1) 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
  Uvedie sa meno, priezvisko a dátum narodenia kandidáta. 

3)
  Uvedie sa, že ide o politickú stranu alebo politické hnutie alebo koalíciu a jej názov. 

4)
  Uvedú sa  skutočnosti, ktoré boli dôvodom na rozhodnutie volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta. 



 

 

V/511b 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................. 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 177 ods. 2 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“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

na 29. októbra 2022 

r e g i s t r u j e 

nezávislého kandidáta 2) 

 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 177 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu nezávislého kandidáta 
 2) 

Preskúmaním kandidátnej listiny volebná komisia zistila, že kandidátna listina 

je v súlade s volebným  zákonom, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné a nie je preskúmateľné súdom. 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

 

 

 

 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
  Uvedie sa meno, priezvisko a dátum narodenia nezávislého kandidáta. 



 

 

V/511c 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v  

Číslo:   

R O Z H O D N U T I E 

Miestna - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................ 

(ďalej len „volebná komisia“) ako orgán príslušný podľa § 177 ods. 1 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“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

na 29. októbra 2022, 

n e r e g i s t r u j e 

nezávislého kandidáta 2) 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

 

Odôvodnenie: 

Volebná komisia na svojom zasadaní ................................ preskúmala podľa § 177 

ods. 1 volebného zákona kandidátnu listinu nezávislého kandidáta 
 2) 

a kandidáta nezaregistrovala z dôvodu(ov)3) 

 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže dotknutý kandidát podať do troch dní odo dňa 

prevzatia rozhodnutia žalobu na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta 

na správny súd, v ktorého obvode sa nachádza obec - mesto - mestská časť.1) 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

                                                           
1) 

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
 

2)
  Uvedie sa meno, priezvisko a dátum narodenia nezávislého kandidáta. 

3)
  Uvedú sa skutočnosti, ktoré boli dôvodom na rozhodnutie volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta. 



 

 

V/512 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva 

v ..................................................... 

Obec - Mesto - Mestská časť1) ................................................................... u v e r e j ň u j e 

podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, 

zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa 

jednotlivých volebných obvodov: 

Volebný obvod č. 1 

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 
 

. 

. 

Vo volebnom obvode sa volí ............. poslancov. 

Volebný obvod č. 2 

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 

. 

. 

Vo volebnom obvode sa volí ............. poslancov. 

 

. 

. 

. 

. 

Volebný obvod č. ....... 

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 
 

. 

. 

Vo volebnom obvode sa volí ............. poslancov. 

 

V  

Dátum:  

predseda volebnej komisie 

podpis 

odtlačok pečiatky obce 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska. 
3)

 Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 



 

 

 

V/512a 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

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

Obec - Mesto - Mestská časť1) ................................................................... u v e r e j ň u j e 

podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, 

zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1): 

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 
 

. 

. 

. 

 

V  

Dátum:  

 

predseda volebnej komisie 

podpis 

odtlačok pečiatky obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
2)

 Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska. 
3)

 Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 



 

 

V/513 

 

Formát A3 na šírku 

Obec podľa osobitného predpisu označí volebnú miestnosť aj v jazyku národnostnej menšiny. 

v maďarskom jazyku: 

SZAVAZÓHELYISÉG sz. körzet 

v ukrajinskom jazyku: 

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ Дільниця № 

v rusínskom jazyku: 

ВОЛЕБНА МІСТНОСТЬ обвод ч. 

v rómskom jazyku: 

KIDŇIPNASKERO THAN okrskos č. 

v nemeckom jazyku: 

WAHLLOKAL Wahlkreis Nr. 

Formát A3 na šírku 

 

 

 

VOLEBNÁ  MIESTNOSŤ 

okrsok č. ............... 



 

 

V/515 

Miestna - Mestská
1)

 volebná komisia v  

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva 

a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

Miestna  - Mestská1) volebná komisia v ............................................................................. , 

podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u v e r e j ň u j e  výsledky volieb 

poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - 

primátora mesta - starostu mestskej časti1), ktoré sa konali 29. októbra 2022. 

A. Do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva v .................................................  

boli zvolení: 

Meno, priezvisko, politická strana2) 

. 

. 

. 

. 

. 

B. Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti
1)

 

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

bol zvolený: 

Meno, priezvisko, politická strana2) 

 

V  
 

Dátum: 
 

 

predseda volebnej komisie 

podpis 

 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).. 
2)

 Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedie vo vyhlásení.  
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V/516 

Volebný okrsok číslo  v obci  

sídlo volebného okrsku  

vo voľbách do orgánov územnej samosprávy dňa 29. októbra 2022. 

Oznámenie 
o podozrení zo spáchania priestupku podľa 

§ 40 písm. a)         zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

§ 40 písm. b)         zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Meno, priezvisko  nar.  

adresa trvalého pobytu  

Uvedie okrsková volebná komisia (miestna volebná komisia, ktorá plní aj úlohu okrskovej volebnej 

komisie) podľa zoznamu voličov alebo na základe zistenia polície. 
 

Miesto, čas a popis  skutku nasvedčujúceho spáchanie priestupku: 

 

 

 

 

Prítomní členovia komisie: Kontaktná adresa prítomných členov komisie: 

   

   

   

   

Údaje o iných osobách prítomných vo volebnej miestnosti v čase spáchania priestupku: 

 

 

 
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  

Zapísal:  

Predseda okrskovej volebnej komisie 

(miestnej volebnej komisie, ktorá plní aj úlohu okrskovej volebnej komisie): 

   
meno, priezvisko  podpis 

V  dňa  o  h 

 

Formát A4 
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Č A SŤ II I  

ZOZNAM KANDIDÁTOV A HLASOVACIE LÍSTKY 

1. Zoznam kandidátov (§ 172 ods. 6 a 177 ods. 6 zákona) 

Miestna volebná komisia po zaregistrovaní kandidátov v spolupráci s obcou 

najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhotoví v elektronickej podobe zoznam 

kandidátov zaregistrovaných pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby 

starostu obce. 

Zoznam sa vyhotovuje na formulári určenom Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vo formáte MS Excel 

(xlsx). Formulár zoznamu kandidátov, spolu s návodom na jeho správne vyplnenie je 

uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
www.minv.sk/?selfgov22-vzory02 

Ak miestna volebná komisia nezaregistrovala niektorého z kandidátov, vyhotoví 

zoznam kandidátov až po rozhodnutí správneho súdu vo veci registrácie kandidáta, ak bola 

podaná žaloba,  najneskôr však 35 dní predo dňom konania volieb. 

Po vyhotovení zoznamu kandidátov tento bezodkladne elektronicky zašle 

prostredníctvom okresného úradu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a príslušnému 

odbornému sumarizačnému útvaru.  

V prípade vzdania sa kandidáta, odvolania kandidáta, alebo späťvzatia 

kandidátnej listiny je potrebné bezodkladne informovať príslušný odborný sumarizačný 

útvar za účelom aktualizácie registra kandidátov v Integrovanom volebnom 

informačnom systéme (IVIS). 

2. Hlasovacie lístky (§ 175 ods. 2 a 180 ods. 2 zákona) 

Pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce potrebný počet 

hlasovacích lístkov zabezpečuje miestna volebná komisia prostredníctvom okresného úradu. 

Správnosť údajov uvedených na hlasovacom lístku overuje miestna volebná komisia 

a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom úradnej pečiatky obce (so štátnym znakom 

Slovenskej republiky). 

Pre voľby do obecného zastupiteľstva sa pre každý volebný obvod vyhotoví biely 

hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní 

kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Kandidáti sú na hlasovacom 

lístku uvedení v abecednom poradí podľa priezviska. 

Pre voľby starostu obce sa vyhotoví jeden biely hlasovací lístok spoločný pre všetkých 

zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej 

strane hlasovacieho lístka. Kandidáti sú na hlasovacom lístku uvedení v abecednom poradí 

podľa priezviska. 

Pri zoraďovaní zaregistrovaných kandidátov na hlasovacom lístku sa postupuje podľa 

zásad bibliografického radenia v slovenčine. O zoradení jednotlivých priezvisk kandidátov na 

hlasovacom lístku rozhoduje nielen začiatočné, ale aj každé nasledujúce písmeno podľa jeho 

poradia v abecede. Dĺžka samohlásky sa v takomto prípade nezohľadňuje. Ak sa priezviská 

kandidátov odlišujú iba dĺžkou samohlásky, priezvisko kandidáta s krátkou samohláskou sa 

zaradí pred priezvisko kandidáta s dlhou samohláskou. 

Príklad: 

1. Jana Čížiková, JUDr., 37 r., advokátka, nezávislá kandidátka 

2. Peter Čižmár, 42 r., informatik, politická strana/hnutie/koalícia 



 

 

3. Juraj Galba, doc. MUDr., PhD., 53 r., chirurg, politická strana/hnutie/koalícia 

4. Štefan Gálik, Ing., 46 r., ekonóm, politická strana/hnutie/koalícia 

5. Miloš Galko, Ing., 27 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát 

6. Karol Mučka, 30 r., živnostník, nezávislý kandidát 

7. Robert Múčka, JUDr., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 

8. Oľga Mučková, 28 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka 

9. Ondrej Murín, Mgr., 68 r., dôchodca, politická strana/hnutie/koalícia 

Na hlasovacom lístku sa uvádza vek kandidáta, ktorý dovŕši ku dňu konania volieb. 

Pri uvádzaní údajov sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie, napr. - 

advokátka, nezávislá kandidátka. 

Ak politická strana a politické hnutie používajú vo svojom názve veľké písmená, 

uvádza sa ich názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných 

politických strán a politických hnutí. Vzor uvádzania názvu politickej strany a politického 

hnutia na hlasovacom lístku poskytne obci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

prostredníctvom okresného úradu. 

Hlasovacie lístky pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sú na 

konci zoznamu kandidátov opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce, t.j. so štátnym znakom 

Slovenskej republiky. 

Údaje uložené v registri kandidátov Integrovaného volebného informačného 

systému (IVIS) musia byť bezpodmienečne totožné s údajmi uvedenými na origináli 

hlasovacieho lístka pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj hlasovacieho 

lístka pre voľby starostu obce. 
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Č A SŤ I V 

PREHĽAD LEHÔT A ÚLOH 

NA PRÍPRAVU A VYKONANIE VOLIEB 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  

1. Úlohy obce, obecného zastupiteľstva a starostu obce 

Najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (po uverejnení rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky) [§ 21 ods. 1 zákona] 

Obec zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, 

informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí. 

Do 20. 7. 2022 [§ 7 a 166 zákona] 

Obecné zastupiteľstvo určí a zverejní na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak 

ho má zriadené, volebné obvody a počet poslancov v nich. Obec zašle tento zoznam 

pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji. 

Do 20. 7. 2022 [§ 19 ods. 3 a 169 ods. 6 zákona] 

Starosta obce vymenuje zapisovateľa miestnej volebnej komisie. 

Do 5. 8. 2022 [§ 171 ods. 9 a 176 ods. 8 zákona] 

Obec zverejní spôsobom v mieste obvyklým počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia 

volieb. 

Do 10. 8. 2022 [§ 8, § 20 ods. 2 písm. b) a 195a ods. 4 zákona] 

Starosta obce utvorí volebné okrsky a určí volebné miestnosti pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; informáciu 

o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej 

miestnosti obec zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má obec 

zriadené. Informáciu o zaradení jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov 

utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ak bolo v obci utvorených dva a viac 

volebných obvodov zašle pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky 

v príslušnom kraji. 

Do 10. 8. 2022 [§ 19 ods. 4 zákona] 

Starosta obce vymenuje zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. 

Dňa 31. 8. 2022 [§ 169 ods. 4 zákona] 

Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Starosta obce vymenuje 

chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie, ak miestna volebná komisia nedosiahla 

delegovaním zástupcov politických strán, politických hnutí alebo koalícií minimálne päť 

členov. 

Ak hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice je v mestskej časti 

utvorený len jeden volebný okrsok, a teda úlohy okrskovej volebnej komisie plní miestna 

volebná komisia, táto miestna volebná komisia musí mať sedem členov. 

Do 7. 9. 2022  [§ 169 ods. 5 zákona]  

Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie. Zasadanie zvolá starosta 

obce. 

Dňa 23. 9. 2022 [§ 170 ods. 4 zákona] 



 

 

Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov; starosta obce vymenuje 

chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie, ak miestna volebná komisia nedosiahla 

delegovaním zástupcov politických strán, politických hnutí alebo koalícií minimálne päť 

členov. 

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice musí mať okrsková 

volebná komisia najmenej sedem členov. Starosta mestskej časti vymenuje chýbajúcich 

členov okrskovej volebnej komisie, ak okrsková volebná komisia nedosiahla delegovaním 

zástupcov politických strán, politických hnutí alebo koalícií minimálne sedem členov. 

Do 24. 9. 2022 [§ 172 ods. 6 a 177 ods. 6 zákona] 

Miestna volebná komisia v spolupráci s obcou vyhotoví a zašle Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie 

prostredníctvom okresného úradu v elektronickej podobe zoznam kandidátov 

registrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce. 

Do 4. 10. 2022 [§ 21 ods. 3 zákona] 

Obec doručí do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov 

samosprávy obcí, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, 

stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním 

občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca (T/501 alebo T/501a). 

Do 4. 10. 2022 [§ 173 ods. 2 a 178 ods. 2 zákona] 

Obec uverejní spôsobom v mieste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov pre 

voľby do obecného zastupiteľstva a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 

starostu obce. 

Do 5. 10. 2022 [§ 170 ods. 5 zákona] 

Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie. Zasadanie zvolá starosta 

obce. 

Do 28. 10. 2022 [§ 22 a 34 ods. 1 písm. d) zákona] 

Obec zabezpečí potrebné vybavenie volebných miestností. 

Najneskôr v deň konania volieb - 29. 10. 2022 [§ 175 ods. 5 a 180 ods. 4 zákona] 

Obec doručí hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí okrskovým 

volebným komisiám. 

Najneskôr hodinu pred začatím hlasovania [§ 11 ods. 2 a 24 ods. 7 zákona] 

Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii zoznam voličov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

Priebežne [§ 3 ods. 4 písm. l) vyhlášky č. 308/2015 Z. z.] 

Obec poskytuje a hradí výdavky na občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa 

miestnej volebnej komisie, členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a osôb 

zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie. 

Priebežne [§ 3 ods. 4 písm. m) vyhlášky č. 308/2015 Z. z.] 

Obec na základe písomnej žiadosti uhradí zamestnávateľovi osoby vykonávajúcej 

funkciu člena a zapisovateľa miestnej volebnej komisie alebo člena a zapisovateľa 

okrskovej volebnej komisie náhradu za vyplatenú mzdu alebo plat, a to za čas uvoľnenia 

zo zamestnania a náhradu samostatne zárobkovo činnej osobe. Náhradu uhradí obec do 30 

dní od uplatnenia nároku. 



 

 

2. Úlohy okresného úradu a prednostu okresného úradu 

Do 20. 7. 2022 [§ 19 ods. 3 a 168 zákona] 

Prednosta okresného úradu vymenuje zapisovateľa okresnej volebnej komisie. 

Dňa 23. 9. 2022 [§ 167 ods. 4 zákona] 

Okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Prednosta okresného úradu 

vymenuje chýbajúcich členov okresnej volebnej komisie, ak politická strana, politické 

hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí nedelegovala do okresnej volebnej 

komisie člena, alebo ak sa počet členov komisie zníži pod päť a nie je náhradník. 

Do 29. 9. 2022 [§ 172 ods. 6 a 177 ods. 6 zákona] 

Okresný úrad zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a odbornému 

sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie v elektronickej podobe zoznamy 

kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu 

obce. 

Do 5. 10. 2022 [§ 167 ods. 5 zákona] 

Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie. Zasadanie zvolá prednosta 

okresného úradu. 

Do 28. 10. 2022 [§ 175 ods. 5 a 180 ods. 4 zákona] 

Okresný úrad zabezpečí tlač hlasovacích lístkov obciam do 600 voličov a 

zabezpečí doručenie hlasovacích lístkov a obálok v potrebnom množstve obciam. 

Priebežne [§ 34 ods. 1 písm. b) zákona] 

Okresný úrad zabezpečí pre okresnú volebnú komisiu a jej odborný sumarizačný útvar 

všetky potrebné pomocné prostriedky. 

Priebežne [§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 308/2015 Z. z.] 

Okresný úrad poskytuje a hradí výdavky na občerstvenie a stravovanie členov 

a zapisovateľa okresnej volebnej komisie a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú 

prípravu volieb a ich vykonanie. 

Priebežne [§ 3 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 308/2015 Z. z.] 

Okresný úrad na základe písomnej žiadosti uhradí zamestnávateľovi osoby 

vykonávajúcej funkciu člena a zapisovateľa okresnej volebnej komisie náhradu za 

vyplatenú mzdu alebo plat, a to za čas uvoľnenia zo zamestnania a náhradu samostatne 

zárobkovo činnej osobe. Náhradu uhradí okresný úrad do 30 dní od uplatnenia nároku. 
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Č A SŤ V 

PODÁVANIE INFORMÁCIÍ 

1. Informácia o utvorení a počte volebných okrskov. 

Podáva: 

- obec okresnému úradu,*) telefonicky do 10. 08. 2022, 

- okresný úrad Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, menovite podľa jednotlivých 

obcí, elektronickou poštou (vo formáte MS Excel) do 12. 08. 2022. 

2. Oznámenie, v ktorých obciach (mestách, mestských častiach) územného obvodu 

okresného úradu sa 

a) nevykonajú voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva napr. z dôvodu 

nepredloženia kandidátnych listín,  

b) vykonajú voľby nižšieho počtu poslancov obecného (mestského, miestneho) 

zastupiteľstva z dôvodu nepredloženia kandidátnych listín, (údaj o počte poslancov, 

ktorý sa má zvoliť / počte kandidátov na poslancov), 

c) nevykonajú voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) z dôvodu 

nepredloženia kandidátnych listín. 

Podáva: 

- obec (mesto, mestská časť) okresnému úradu,*) elektronickou poštou do 31. 8. 2022, 

- okresný úrad Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickou poštou do 5. 9. 

2022. 

3. Oznámenie o predložených kandidátnych listinách (názvy politických strán, politických 

hnutí a koalícií, ktoré predložili kandidátnu listinu) 

a) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva, 

b) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti), 

Podáva: 

- zapisovateľ miestnej (mestskej) volebnej komisie zapisovateľovi okresnej volebnej 

komisie elektronickou poštou do 6. 9. 2022, 

- zapisovateľ okresnej volebnej komisie zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby 

a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia) elektronickou 

poštou do 9. 9. 2022. 

4. Informácia o obciach (menovite), v ktorých je určený začiatok hlasovania na skoršiu 

hodinu a čas začiatku hlasovania. 

Podáva: 

a) obec okresnému úradu
*) 

telefonicky do 4. 10. 2022, 

b) okresný úrad Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickou poštou 

do 7. 10. 2022. 

5. Informácia o utvorení okresnej volebnej komisie; uviesť meno a priezvisko predsedu a 

podpredsedu komisie. 

Podáva: 

Zapisovateľ okresnej volebnej komisie zapisovateľke štátnej komisie elektronickou 

poštou do 7. 10. 2022. 

                                                           
*)

 Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

 

6. Telefónne číslo okresnej volebnej komisie,  jej zapisovateľa a odborného sumarizačného 

útvaru. 

Podáva: 

Zapisovateľ okresnej volebnej komisie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 

elektronickou poštou do 26. 10. 2022 do 11.00 hodiny. 

7. Počet prijatých oznámení o podozrení zo spáchania priestupku. 

Podáva: 

Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky elektronickou poštou do 11. 11. 2022 do 11.00 hodiny. 

Elektronická adresa odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na doručenie informácií elektronickou poštou: 

ovr.svs@minv.sk 

volby@minv.sk 
 

mailto:volby@minv.sk
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