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Z Á K O N

zo 4. júla 2001

o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Vyšší územný celok1) je samosprávny kraj.

(2) Samosprávny kraj je samostatný územný samo-
správny a správny celok Slovenskej republiky.2)

(3) Zriaïujú sa tieto samosprávne kraje:
a) Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Brati-

slave,
b) Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave,
c) Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčí-

ne,
d) Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre,
e) Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline,
f) Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom

v Banskej Bystrici,
g)  Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach,
h)  Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove.

(4) Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný
s územným obvodom kraja.3) Územný obvod samo-
správneho kraja možno zmeni� len zákonom.

(5) Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hos-
podári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami,
zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvate-
¾ov.

(6) Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže
používa� pri výkone samosprávy. Symboly samospráv-
neho kraja sú erb, vlajka a peča�.

(7) Samosprávnemu kraju možno vo veciach územ-
nej samosprávy uklada� povinnosti a obmedzenia len
zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.4)

§ 2

Orgány samosprávneho kraja sú

a) zastupite¾stvo samosprávneho kraja (ïalej len „za-
stupite¾stvo“),

b) predseda samosprávneho kraja (ïalej len „predseda“).

§ 3

(1) Obyvate¾ samosprávneho kraja je osoba, ktorá
má trvalý pobyt5) v obci na jeho území.

(2) Obyvate¾ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na
jeho samospráve. Je oprávnený najmä
a) voli� zastupite¾stvo a by� volený do zastupite¾stva,
b) voli� predsedu a by� volený za predsedu,
c) hlasova� v referende samosprávneho kraja za pod-

mienok ustanovených týmto zákonom (ïalej len
„referendum“),

d) zúčastňova� sa na zasadnutiach zastupite¾stva,
e) obraca� sa so svojimi podnetmi, s�ažnos�ami a iný-

mi podaniami na predsedu, zastupite¾stvo a orgány
ním zriadené.

(3) Na výkone samosprávy sa môže s výnimkou
oprávnení pod¾a odseku 2 písm. a) až c) podie¾a� aj
ten, kto na území samosprávneho kraja
a) má nehnute¾ný majetok,
b) je prihlásený na prechodný pobyt,6)
c) má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.7)

Pôsobnos� samosprávneho kraja

§ 4

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich
obyvate¾ov. Pritom najmä
a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho,

ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samo-
správneho kraja,

b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia
samosprávneho kraja,

c) obstaráva, prerokúva a schva¾uje územnoplánova-
cie podklady samosprávneho kraja a územné plány
regiónov,

d) účelne využíva miestne ¾udské, prírodné a iné zdro-
je,

1) Čl. 64 Ústavy Slovenskej republiky.
2) Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky.
3) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
4) Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
5) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. 

§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.
6) § 3 ods. 4 zákona č. 135/1982 Zb.
7) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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e) vykonáva vlastnú investičnú činnos� a podnikate¾-
skú činnos� v záujme zabezpečenia potrieb obyva-
te¾ov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávne-
ho kraja,

f) zakladá, zriaïuje, zrušuje a kontroluje svoje roz-
počtové a príspevkové organizácie a iné právnické
osoby pod¾a osobitných predpisov,

g) podie¾a sa na tvorbe a ochrane životného prostre-
dia,

h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzá-
jomných vz�ahov sídelných útvarov a ostatných
prvkov svojho územia,

i) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania,
najmä v stredných školách, a na rozvoj ïalšieho
vzdelávania,

j) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a roz-
voj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará
sa o ochranu pamiatkového fondu,

k) koordinuje rozvoj cestovného ruchu,
l) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivos�

o deti a mládež,
m) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociál-

neho a ekonomického rozvoja obcí,
n) podie¾a sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú

viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
o) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgán-

mi iných štátov,
p) vykonáva ïalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými

zákonmi.

§ 5

Medzinárodná spolupráca

(1) Samosprávny kraj môže v rozsahu svojej pôsob-
nosti spolupracova� s územnými a správnymi celkami
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionál-
ne funkcie. Má právo sta� sa členom medzinárodného
združenia územných celkov alebo územných orgánov.

(2) Spolupráca sa uskutočňuje len na základe doho-
dy o spolupráci, ktorá musí obsahova�
a)  názvy a sídla účastníkov zmluvy,
b)  predmet zmluvy (spolupráca),
c) určenie času, na ktorý sa uzatvára.

(3) Ak je nevyhnutné zriadi� dohodou o spolupráci
osobitný orgán, musí by� uvedený v dohode, rovnako
aj spôsob jeho zriadenia. Tento orgán môže ma� len
súkromnoprávnu povahu.

(4) Dohoda o spolupráci musí by� uzatvorená písom-
ne a musí by� vopred schválená nadpolovičnou väčši-
nou všetkých poslancov zastupite¾stva a vopred
schválená územným celkom alebo orgánom iného štá-
tu.

(5) Dohoda o spolupráci alebo členstvo v medziná-
rodnom združení územných celkov alebo územných
orgánov nesmie by� v rozpore s Ústavou Slovenskej
republiky, s ústavnými zákonmi, so zákonmi a s me-
dzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská repub-
lika viazaná, a nesmie by� v rozpore s verejným záuj-
mom.

(6) Samosprávny kraj zasiela rovnopis uzatvorenej
dohody o spolupráci alebo dokladu o členstve v medzi-
národnom združení územných celkov alebo územných
orgánov krajskému úradu, v ktorého územnom obvode
má sídlo. Krajský úrad vedie evidenciu uzatvorených
zmlúv o spolupráci a o členstve samosprávnych kra-
jov v  medzinárodných združeniach územných celkov
alebo územných orgánov.

(7) Krajský úrad môže poda� na súd z dôvodu nespl-
nenia podmienok ustanovených v odsekoch 2, 3, 4 a 5
návrh na určenie povinnosti vypoveda� dohodu o spo-
lupráci alebo členstvo v medzinárodnom združení
územných celkov alebo územných orgánov.

§ 6

(1) Na samosprávny kraj možno zákonom prenies�
niektoré úlohy štátnej správy.

(2) S prenesením úloh na samosprávny kraj pod¾a
§ 1 štát poskytne samosprávnemu kraju potrebné fi-
nančné a iné materiálne prostriedky.

§ 7

Vz�ah k štátnym orgánom,
obciam a iným právnickým osobám

(1) Samosprávny kraj pri výkone svojej pôsobnosti
spolupracuje so štátnymi orgánmi, s inými samospráv-
nymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobami.

(2) Samosprávny kraj predkladá Ministerstvu vnút-
ra Slovenskej republiky návrh symbolov (§ 1 ods. 6) na
zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

(3) Štátne orgány poskytujú samosprávnemu kraju
potrebné údaje z jednotlivých evidencií v rozsahu vy-
medzenom osobitnými zákonmi.8) Samosprávny kraj
poskytuje štátnym orgánom, obciam a iným právnic-
kým osobám údaje potrebné na ich činnos� v rozsahu
vymedzenom osobitnými zákonmi.

(4) Štátne orgány podporujú spoluprácu samospráv-
neho kraja s územnými a správnymi celkami alebo
s orgánmi, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúci-
mi regionálne funkcie; dbajú na to, aby samosprávny
kraj bol informovaný o možnostiach tejto spolupráce.

(5) Štátne orgány a samosprávny kraj utvárajú pod-
mienky na ïalšie vzdelávanie predsedov, poslancov
zastupite¾stva a zamestnancov samosprávneho kraja.

(6) Prednosta príslušného krajského úradu sa zú-
častňuje na zasadnutí zastupite¾stva, ak program za-
sadnutia sa týka úloh miestnej štátnej správy.

(7) Samosprávny kraj upozorňuje orgány miestnej
štátnej správy a obce na nedostatky, ktoré zistí v ich
činnosti pri plnení svojich úloh.

(8) Obec poskytuje samosprávnemu kraju na plne-
nie jeho úloh údaje z evidencií, ktoré vedie.

(9) Obec, ktorá je sídlom samosprávneho kraja, po-
skytuje súčinnos� pri zabezpečovaní umiestnenia jeho
orgánov.

8) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
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(10) Štátne orgány vykonávajú dozor a kontrolu nad
činnos�ou samosprávneho kraja v rozsahu vymedze-
nom v zákone.9)

§ 8

Všeobecne záväzné nariadenia

(1) Samosprávny kraj môže vo veciach územnej
samosprávy vydáva� všeobecne záväzné nariadenie
(ïalej len „nariadenie“); nariadenie nesmie by� v roz-
pore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zá-
konmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovi-
la súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom, so zákonmi a s nariadeniami vlády.10)

(2) Vo veciach, v ktorých samosprávny kraj plní úlo-
hy štátnej správy, môže vydáva� nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
Také nariadenie nesmie by� v rozpore s Ústavou Slo-
venskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárod-
nými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná
rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zá-
konmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgá-
nov štátnej správy.

(3) Ak je vláda Slovenskej republiky toho názoru, že
nariadenie schválené pod¾a odsekov 1 a 2 je v rozpore
s národnými záujmami alebo so záujmami iných vyšších
územných celkov alebo obcí, vráti ho zastupite¾stvu
prostredníctvom prednostu v lehote určenej na podpísa-
nie. Ak nariadenie zastupite¾stvo opätovne schváli v zne-
ní námietok vlády, nadobudne účinnos� v lehote do
15 dní. V opačnom prípade nariadenie stráca platnos�,
ak o tom rozhodne krajský súd na návrh vlády.

(4) Nariadenie sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného
znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja najme-
nej na 30 dní; účinnos� nadobúda 30. dňom od vyve-
senia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok
účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným
záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanovi�
skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom
vyhlásenia.

(5) Vyhlásenie nariadenia pod¾a odseku 4 je pod-
mienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie
zverejní aj v mieste obvyklým spôsobom.

(6) Samosprávny kraj zasiela bezodkladne a bezod-
platne jeden výtlačok nariadenia každej obci na svo-
jom území a krajskému úradu. Obec zabezpečí, aby
nariadenie bolo prístupné každému, kto o to prejaví
záujem.

§ 9

Financovanie samosprávneho kraja

(1) Základom finančného hospodárenia samospráv-
neho kraja je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka.

(2) Samosprávny kraj financuje svoje potreby predo-
všetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotá-
cií. Vlastné príjmy samosprávneho kraja sú v rozsahu
pod¾a osobitných predpisov
a) príjmy z majetku samosprávneho kraja a z majetku

štátu prenechaného samosprávnemu kraju do uží-
vania,

b) príjmy z miestnych daní a poplatkov,
c) výnosy z pokút,
d) výnosy z dobrovo¾ných zbierok, dobrovo¾né prí-

spevky a dary právnických osôb a fyzických osôb,
e) iné príjmy.

(3) Výdavky samosprávneho kraja sú
a) výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych

funkcií,
b) výdavky súvisiace so správou vlastného majetku,

ako aj majetku prenechaného samosprávnemu kra-
ju do užívania,

c) výdavky súvisiace s tvorbou a plnením programu
sociálneho a ekonomického rozvoja samosprávne-
ho kraja,

d) iné výdavky pod¾a osobitných predpisov.

(4) Návrh rozpočtu samosprávneho kraja musí by�
pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný,
aby sa mohli o ňom vyjadri� obyvatelia samosprávneho
kraja, ako aj osoby pod¾a § 3 ods. 3; to platí aj o návr-
hu záverečného účtu samosprávneho kraja.

(5) Samosprávny kraj vedie účtovníctvo pod¾a oso-
bitného zákona.11) Ročnú účtovnú závierku samo-
správneho kraja overuje audítor.12)

(6) Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho
tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia,
tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob
finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi kraj-
mi, vz�ahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí
ustanovuje osobitný zákon.13)

§ 10

Majetok samosprávneho kraja

(1) Majetok samosprávneho kraja slúži na plnenie
úloh samosprávneho kraja.

(2) Majetok samosprávneho kraja a nakladanie
s ním ustanovuje osobitný zákon.

 9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokura-
túre.

10) Čl. 7 ods. 2 a čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
11) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a  Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
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§ 11

Zastupite¾stvo

(1) Zastupite¾stvo je zbor zložený z poslancov samo-
správneho kraja zvolených v priamych vo¾bách. Spô-
sob vo¾by poslancov zastupite¾stva ustanovuje osobit-
ný zákon.14) Zastupite¾stvo určí počet poslancov na
celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000
obyvate¾ov na jedného poslanca a určí volebné obvody
pod¾a osobitného zákona.14) Funkčné obdobie zastupi-
te¾stva sa skončí zložením s¾ubu poslancov novozvole-
ného zastupite¾stva.

(2) Zastupite¾stvu je vyhradené rozhodova� o zá-
kladných otázkach samosprávneho kraja, najmä
a) uznáša� sa na nariadeniach,
b) určova� zásady hospodárenia a nakladania s ma-

jetkom samosprávneho kraja a s majetkom prene-
chaným do užívania samosprávnemu kraju,

c) schva¾ova� program sociálneho, ekonomického
a kultúrneho rozvoja samosprávneho kraja, regio-
nálne rozvojové plány a programy, ako aj územno-
plánovacie podklady samosprávneho kraja a územ-
né plány regiónov,

d) schva¾ova� rozpočet samosprávneho kraja a jeho
zmeny, kontrolova� čerpanie rozpočtu a schva¾ova�
záverečný účet samosprávneho kraja,

e) o prijatí úveru alebo pôžičky samosprávneho kraja,
f) o vyhlásení referenda,
g) zriaïova�, zaklada�, zrušova� a kontrolova� práv-

nické osoby samosprávneho kraja a vymenúva�
a odvoláva� ich vedúcich (riadite¾ov), ak osobitný
zákon neustanovuje inak, ako aj schva¾ova� majet-
kovú účas� samosprávneho kraja v právnickej oso-
be,

h) schva¾ova� dohody pod¾a § 5, schva¾ova� združova-
nie prostriedkov a činností samosprávneho kraja,
ako aj členstvo samosprávneho kraja v združe-
niach,

i) voli� a  odvoláva� na návrh predsedu z poslancov
zastupite¾stva podpredsedu samosprávneho kraja
(ïalej len „podpredseda“), vymedzi� na návrh pred-
sedu právomoci, ktoré nemôže podpredseda vyko-
náva� v čase neprítomnosti predsedu, ako aj určo-
va� podpredsedovi, ktorý je dlhodobo uvo¾nený na
výkon funkcie, primeranú odmenu,

j) zriaïova� komisie a iné orgány zastupite¾stva, voli�
a odvoláva� ich predsedov a ïalších členov,

k) voli� na šes� rokov a odvoláva� hlavného kontrolóra
samosprávneho kraja (ïalej len „hlavný kontrolór“)
a určova� jeho plat a odmenu,

l) určova� odmenu poslancom (§ 12 ods. 6),
m) určova� odmenu členom komisií, ktorí nie sú po-

slancami,
n) zriaïova� úrad samosprávneho kraja (ïalej len

„úrad“) a určova� jeho organizačnú štruktúru,
o) schva¾ova� rokovací poriadok zastupite¾stva.

(3) Zastupite¾stvo sa schádza pod¾a potreby, najme-

nej však raz za dva mesiace; jeho zasadnutie zvoláva
a vedie predseda. Ak o zvolanie zasadnutia zastupite¾-
stva požiada aspoň tretina poslancov, predseda zvolá
zasadnutie zastupite¾stva do siedmich dní od doruče-
nia požiadavky na jeho konanie. Návrh programu ro-
kovania sa poslancom oznámi písomne, najneskôr desa�
dní pred zasadnutím zastupite¾stva, a ak ide o zasadnu-
tie zastupite¾stva zvolaného na žiados� aspoň tretiny
poslancov, oznámi ho najneskôr tri dni pred jeho
konaním; súčasne ho uverejní vhodným spôsobom
tak, aby sa s ním mohla oboznámi� verejnos�.

 (4) Zastupite¾stvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé
rokova� a uznáša� sa, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia za-
stupite¾stva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia je po-
trebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých
poslancov. Ak zastupite¾stvo nie je spôsobilé rokova�
a uznáša� sa, predseda zvolá do 14 dní nové zasadnu-
tie.

 (5) Zasadnutie zastupite¾stva sa môže kona� aj vte-
dy, ak ho predseda pod¾a odseku 3 alebo 4 nezvolá;
v takom prípade zasadnutie zastupite¾stva zvolá pod-
predseda alebo iný poslanec.

 (6) Ak zastupite¾stvo zriadilo poradný orgán, vyžia-
da si jeho stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo
veci, na ktorú bol poradný orgán zriadený.

 (7) Rokovanie zastupite¾stva je verejné, ak zastupi-
te¾stvo nevyhlási rokovanie za neverejné. Zastupite¾-
stvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predme-
tom rokovania sú informácie alebo veci chránené
pod¾a osobitných zákonov.15)

 (8) Ak na rokovaní zastupite¾stva požiada o slovo
prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej ra-
dy Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej repub-
liky alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného
štátneho orgánu, starosta obce alebo primátor mesta,
ktoré patria do územia samosprávneho kraja, slovo sa
mu udelí; môže sa udeli� aj inej osobe.

 (9) Nariadenie a uznesenie zastupite¾stva podpisu-
je predseda najneskôr do troch dní od ich schválenia.

(10) Podrobnosti o rokovaní zastupite¾stva upravuje
rokovací poriadok zastupite¾stva.

Poslanci

§ 12

(1) Poslanec je oprávnený najmä
a) predklada� zastupite¾stvu a jeho orgánom návrhy,
b) interpelova� predsedu vo veciach týkajúcich sa vý-

konu jeho činnosti,
c) požadova� od vedúcich (riadite¾ov) právnických osôb

zriadených alebo založených samosprávnym krajom
vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

14) Zákon č. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.
15) Napríklad § 2 a 3 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17 až 20

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
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d) požadova� informácie a vysvetlenia od fyzických
osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podni-
kate¾skú činnos� na území samosprávneho kraja,
vo veciach týkajúcich sa ich podnikania,

e) zúčastňova� sa na kontrolách, previerkach, vyba-
vovaní s�ažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje
zastupite¾stvo a jeho orgány,

f) požadova� vysvetlenia od štátnych orgánov vo ve-
ciach potrebných na riadny výkon poslaneckej
funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä
a) zloži� s¾ub na prvom zasadnutí zastupite¾stva, na

ktorom sa zúčastní,
b) obhajova� záujmy samosprávneho kraja a jeho oby-

vate¾ov,
c) zúčastňova� sa na zasadnutiach zastupite¾stva

a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
d) informova� na požiadanie voličov o svojej činnosti

a o činnosti zastupite¾stva.

(3) Poslanec skladá s¾ub, ktorý znie: „S¾ubujem na
svoju čes� a svedomie, že budem riadne plni� svoje
povinnosti, ochraňova� záujmy samosprávneho kraja,
dodržiava� Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zá-
kony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich bu-
dem uplatňova� pod¾a svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.“.

(4) Funkcia poslanca sa vykonáva spravidla bez pre-
rušenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovné-
ho vz�ahu. Poslanec nesmie by� pre výkon svojej funkcie
ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich
z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného
vz�ahu. Zamestnávate¾ umožní svojmu zamestnancovi
výkon funkcie poslanca pod¾a osobitných predpisov.
Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvo¾nený
zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny
v zamestnaní odmena od samosprávneho kraja. Samo-
správny kraj uhrádza zamestnávate¾om za krátkodobé
uvo¾nenie poslanca na výkon funkcie náhradu mzdy,
platu alebo inej odmeny za prácu.

(5) Poslancovi patrí náhrada výdavkov pod¾a osobit-
ného predpisu,16) ktoré mu vznikli v súvislosti s výko-
nom funkcie.

(6) Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvo¾nený na
výkon funkcie, možno za výkon funkcie poskytnú�
odmenu.

§ 13

(1) Funkcia poslanca je nezlučite¾ná s funkciou
a) predsedu,
b) člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo za-

loženej samosprávnym krajom,
c) zamestnanca samosprávneho kraja alebo
d) pod¾a osobitného zákona.17)

(2) Mandát poslanca zaniká
a) uplynutím volebného obdobia,
b) odmietnutím s¾ubu alebo zložením s¾ubu s výhra-

dou,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin

alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmieneč-
ne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) skončením trvalého pobytu v obci na území samo-
správneho kraja alebo

g)  smr�ou.

(3) Vzdanie sa mandátu musí poslanec urobi� pí-
somne a jeho účinky nastávajú doručením úradu.
Vzdanie sa mandátu nemožno vzia� spä�.

§ 14

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupite¾-
stva zvolá doterajší predseda tak, aby sa konalo do
30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Ustanovujúce
zasadnutie novozvoleného zastupite¾stva vedie dote-
rajší predseda do zloženia s¾ubu nového predsedu.

§ 15

Referendum

(1) Zastupite¾stvo vyhlási referendum o dôležitých
otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy samo-
správneho kraja, ak sa na tom uznesie alebo ak o to
petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.14)

(2) Zastupite¾stvo vyhlási referendum o odvolaní
predsedu, ak
a) je neprítomnos� alebo nespôsobilos� predsedu na

výkon funkcie dlhšia ako šes� mesiacov,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti pred-

sedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe
samosprávneho kraja, alebo

c) o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených vo-
ličov.14)

(3) Zastupite¾stvo vyhlási referendum pod¾a odse-
kov 1 a 2 písm. a) a b) tak, aby sa uskutočnilo do
90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda.

(4) Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobit-
ným zákonom,18) zastupite¾stvo vyhlási referendum
tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície
samosprávnemu kraju. Petíciu pod¾a odsekov 1 a 2
písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení zastupi-
te¾stvom, ktorí nemôžu by� členmi petičného výboru.

(5) Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom
zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov14) a ak
bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou plat-
ných hlasov účastníkov referenda.

16) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
17) Napríklad § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z., § 23 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakate¾och prokuratúry.
18) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
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(6) Referendum o tej istej veci možno opakova� naj-
skôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania; to
neplatí, ak ide o referendum o odvolaní predsedu.

(7) Zastupite¾stvo vyhlási výsledky referenda do
troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch refe-
renda.

(8) Zastupite¾stvo nariadením ustanoví podrobnosti
o organizácii referenda.

Predseda

§ 16

(1) Predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja
(§ 3 ods. 1) v priamych vo¾bách. Spôsob vo¾by predse-
du ustanovuje osobitný zákon.14)

(2) Predseda skladá s¾ub, ktorý znie: „S¾ubujem na
svoju čes� a svedomie, že budem riadne plni� svoje
povinnosti, ochraňova� záujmy samosprávneho kraja,
dodržiava� Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zá-
kony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu ich bu-
dem uplatňova� pod¾a svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.“.

(3) Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok.
V majetkovoprávnych vz�ahoch, pracovnoprávnych
vz�ahoch a v iných vz�ahoch je štatutárnym orgánom;
rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samo-
správnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnos-
tiach právnických osôb a fyzických osôb.

(4) Ak sa predseda domnieva, že uznesenie zastupi-
te¾stva je v rozpore so zákonom alebo že je pre samo-
správny kraj nevýhodné, môže pozastavi� jeho výkon
tak, že ho nepodpíše v lehote pod¾a § 11 ods. 9.

(5) Ak bol výkon uznesenia zastupite¾stva pozasta-
vený pod¾a odseku 4, zastupite¾stvo môže toto uznese-
nie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslan-
cov potvrdi�. Výkon potvrdeného uznesenia nemôže
predseda pozastavi�. Ak zastupite¾stvo uznesenie ne-
potvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uzne-
senie stráca platnos�.

(6) Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predse-
dov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa
samosprávneho kraja.

(7) Predsedu zastupuje podpredseda v rozsahu ur-
čenom zastupite¾stvom.

(8) Funkcia predsedu je nezlučite¾ná s funkciou
a) poslanca zastupite¾stva,
b) člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo za-

loženej samosprávnym krajom,
c) štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetko-

vou účas�ou samosprávneho kraja,
d) zamestnanca samosprávneho kraja,
e) starostu obce alebo primátora mesta, alebo
f) pod¾a osobitného zákona.17)

(9) Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykoná-
va sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny
vz�ah alebo obdobný pracovný vz�ah zostáva zachova-
ný.

(10) Predsedovi patrí za výkon funkcie plat pod¾a
osobitného zákona.

§ 17

(1) Mandát predsedu zaniká
a) uplynutím volebného obdobia,
b) odmietnutím s¾ubu alebo zložením s¾ubu s výhra-

dou,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin

alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmieneč-
ne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) skončením trvalého pobytu v obci na území samo-
správneho kraja,

g) vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo
o odvolaní predsedu, alebo

h) smr�ou.

(2) Vzdanie sa mandátu predsedu musí sa urobi�
písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu.
Vzdanie sa mandátu predsedu nemožno vzia� spä�.

§ 18

(1) Predseda môže uloži� právnickej osobe alebo fy-
zickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie
nariadenia pokutu do 500 000 Sk. Pokuta je príjmom
samosprávneho kraja.

(2) Predseda pri ukladaní pokút prihliada najmä na
závažnos�, spôsob, čas trvania a následky protipráv-
neho konania.

(3) Pokutu možno uloži� do jedného roka, keï sa
predseda dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil,
najneskôr do troch rokov odo dňa, keï došlo k poru-
šeniu povinnosti.

§ 19

Hlavný kontrolór

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom samospráv-
neho kraja, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh
samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov a vý-
davkov rozpočtu samosprávneho kraja a kontrolu hos-
podárenia a nakladania s jeho majetkom. Hlavný kon-
trolór je povinný vykona� kontrolu, ak ho o to požiada
zastupite¾stvo. Najmenej raz do roka predkladá hlavný
kontrolór správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za-
stupite¾stvu. Zastupite¾stvo je povinné vytvori� hlav-
nému kontrolórovi podmienky na nezávislý výkon jeho
úloh.

(2) Hlavný kontrolór riadi útvar kontroly.

(3) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučite¾ná
s funkciou
a) poslanca zastupite¾stva,
b) predsedu,
c) člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo za-

loženej samosprávnym krajom,
d) iného zamestnanca samosprávneho kraja alebo
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e) pod¾a osobitného zákona.17)

(4) Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí
a) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie alebo
d) smr�ou.

(5) Zastupite¾stvo odvolá hlavného kontrolóra
z funkcie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin

alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a vý-
kon trestu odňatia slobody nebol podmienečne od-
ložený,

b) vykonáva funkciu nezlučite¾nú s funkciou hlavné-
ho kontrolóra pod¾a odseku 3,

c) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vy-
plývajúce z odseku 1 alebo

d) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilos� na právne úkony bola obmedzená.

§ 20

Komisie

(1) Zastupite¾stvo zriaïuje mandátovú komisiu a fi-
nančnú komisiu; môže zriaïova� aj ïalšie komisie ako
svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kon-
trolné orgány. Členom mandátovej komisie môže by�
iba poslanec.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ïalších osôb
zvolených zastupite¾stvom. Poslanci musia tvori� viac
ako polovicu členov komisie; predsedom komisie je
poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komi-
sie prizýva� odborníkov z praxe.

(3) Komisie sa schádzajú pod¾a potreby, spravidla
však raz za mesiac.

(4) Úlohy a spôsob rokovania komisií určuje zastu-
pite¾stvo.

(5) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno
poskytnú� odmenu.

§ 21

Úrad

(1) Administratívne a organizačné veci zastupite¾-
stva, predsedu a ïalších orgánov zriadených zastupi-
te¾stvom zabezpečuje úrad, ktorý tvoria zamestnanci
samosprávneho kraja; ich počet a skladbu pracovných
funkcií ustanovuje zastupite¾stvo.

(2) Prácu úradu riadi a organizuje riadite¾ úradu,
ktorý za svoju činnos� zodpovedá predsedovi.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 22

(1) Na konanie, v ktorom o právach a povinnostiach
právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje predse-
da, vz�ahuje sa všeobecný predpis o správnom kona-
ní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Proti rozhodnutiu predsedu vo veciach územnej
samosprávy možno poda� opravný prostriedok na sú-
de.20)

(3) Proti rozhodnutiu predsedu vo veciach výkonu
štátnej správy preneseného na samosprávny kraj je
odvolacím orgánom príslušný ústredný orgán štátnej
správy.

(4) Rozhodnutie predsedu nemožno preskúma� mi-
mo odvolacieho konania.

(5) Ak predseda v plnom rozsahu nevyhovie protestu
prokurátora, o proteste na návrh ním zriadenej osobit-
nej komisie rozhodne opätovne predseda.

(6) Výkon rozhodnutia predsedu uskutočňuje úrad.

§ 23

Prvé zasadnutie zastupite¾stva zvoleného v roku
2001 zvolá prednosta krajského úradu tak, aby sa
uskutočnilo do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov
volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Čl. II

Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracov-
nú pohotovos� v rozpočtových a v niektorých ïalších
organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej ra-
dy Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 260/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 333/1997
Z. z., zákona č. 380/1997 Z. z. a zákona č. 190/1998
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g),
ktoré znie:
„g) samosprávnym krajom,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vykonania
volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

19) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
20) § 2501 Občianskeho súdneho poriadku.
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303

Z Á K O N

zo 4. júla 2001

o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Vo¾by do orgánov samosprávnych krajov1) sa konajú
na základe všeobecného, rovného a priameho volebné-
ho práva tajným hlasovaním.

§ 2

(1) Právo voli� do orgánov samosprávnych krajov
majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí
majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samo-
správneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojen-
skom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov
samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr
v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku (ïalej len
„volič“).

(2) Prekážkou vo výkone volebného práva je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody

z dôvodu ochrany zdravia ¾udí,2)
b) výkon trestu odňatia slobody,3)
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony4) a
d) výkon základnej vojenskej služby alebo náhradnej

vojenskej služby, alebo zdokona¾ovacej služby, a to
v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh pod¾a oso-
bitných predpisov.5)

§ 3

Za poslanca zastupite¾stva samosprávneho kraja
(ïalej len „poslanec zastupite¾stva“) môže by� zvolený
ten, kto má právo voli�, má trvalý pobyt v obci, ktorá
patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandidu-
je, a nenastali uňho prekážky vo výkone volebného
práva pod¾a § 2 ods. 2 písm. b) a c).

§ 4

Za predsedu samosprávneho kraja (ïalej len „pred-
seda“) môže by� zvolený ten, kto má právo voli� pod¾a
§ 2 ods. 1, najneskôr v deň konania volieb dovŕšil
25 rokov veku a nenastali uňho prekážky vo výkone
volebného práva pod¾a § 2 ods. 2 písm. b) a c).

DRUHÁ ČASŤ

VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY

§ 5

Volebné obvody

(1) Pre vo¾by do zastupite¾stiev samosprávnych kra-
jov (ïalej len „zastupite¾stvo“) sa utvoria v každom
samosprávnom kraji jednomandátové volebné obvody
a viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia
poslanci zastupite¾stva pomerne k počtu obyvate¾ov
samosprávneho kraja.

(2) Volebné obvody, počet poslancov v nich pod¾a
odseku 1 a sídla obvodných volebných komisií určí
zastupite¾stvo a zverejní ich najneskôr 65 dní predo
dňom konania volieb.

(3) Pre vo¾by predsedu tvorí každý samosprávny kraj
jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 6

Volebné okrsky

(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčíta-
nie hlasov sa utvárajú v obciach, mestách, hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislava, ako aj v meste
Košice v mestských častiach (ïalej len „obec“) volebné
okrsky.

(2) Volebné okrsky a volebnú miestnos� v každom
z nich určí starosta obce, primátor mesta (ïalej len
„starosta obce“), v hlavnom meste Slovenskej republi-
ky Bratislava a v meste Košice starosta mestskej časti
najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb.

(3) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spra-

1) § 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.

§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
4) § 10 a 855 Občianskeho zákonníka.
5) Branný zákon č. 351/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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vidla 1 000 voličov. Volebné okrsky nesmú presahova�
hranice volebného obvodu.

(4) Volebné okrsky sa označia v rámci obce porado-
vým číslom v súvislom číselnom rade arabskými čísla-
mi. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava
a v meste Košice sa volebné okrsky očíslujú v samo-
statných číselných radoch v každej mestskej časti.
Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj v prípa-
de, že je v obci vytvorený len jeden volebný okrsok.

TRETIA  ČASŤ

ZOZNAM VOLIČOV OPRÁVNENÝCH
HLASOVAŤ VO VOLEBNOM OKRSKU

§ 7

(1) Zoznam voličov oprávnených hlasova� v jednotli-
vých volebných okrskoch (ïalej len „zoznam voličov“)
vyhotovia obce na základe stáleho zoznamu voličov.6)
Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí majú
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň volieb dovŕšili
18 rokov veku.

(2) Zoznam voličov pod¾a odseku 1 odovzdá obec
v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám
najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

(3) Do zoznamu voličov dopíše okrsková volebná ko-
misia v deň volieb
a) voliča na základe rozhodnutia súdu,7)
b) voliča, ktorý platným preukazom totožnosti8) preu-

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

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOLEBNÉ ORGÁNY

§ 8

Všeobecné ustanovenia

(1) Pre vo¾by do orgánov samosprávnych krajov (ïa-
lej len „vo¾by“) sa zriaïujú tieto volebné orgány:
a) Ústredná volebná komisia,
b) volebné komisie samosprávnych krajov,
c) obvodné volebné komisie,
d) okrskové volebné komisie.

(2) Členom volebnej komisie môže by� volič. Kandi-
dát na poslanca zastupite¾stva a kandidát na predsedu
nemôžu by� členmi volebnej komisie.

(3) Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu
zástupcov politických strán, politických hnutí alebo
ich koalícií (ïalej len „politická strana“), ktoré podáva-
jú samostatnú kandidátnu listinu. Mená a priezviská
zástupcu a jeho náhradníka s uvedením ich adresy
oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé za-
sadanie volebnej komisie. Vzatie spä� kandidátnej lis-

tiny politickou stranou má za následok zánik členstva
zástupcu politickej strany v príslušnej volebnej komi-
sii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom do-
ručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá
ho delegovala, alebo písomného oznámenia člena
o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. V prí-
pade zániku funkcie člena volebnej komisie povolá
predseda volebnej komisie jeho náhradníka.

(4) Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funk-
cie zložením s¾ubu tohto znenia: „S¾ubujem na svoju
čes�, že budem svedomite a nestranne vykonáva� svoju
funkciu a budem sa pritom riadi� Ústavou Slovenskej
republiky a zákonmi.“. S¾ub skladá člen volebnej ko-
misie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie, a súčasne
sa podpíše pod písomné znenie s¾ubu.

(5) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prí-
tomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na
platnos� uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítom-
ných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh pova-
žuje za odmietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje
volebná komisia zápisnicu.

(6) Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní
určí žrebom zo všetkých členov svojho predsedu a pod-
predsedu. Žrebovanie riadi zapisovate¾ volebnej komisie.

(7) Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípra-
vu spracovania a na spracovanie výsledkov volieb vy-
tvára pre Ústrednú volebnú komisiu, volebné komisie
samosprávnych krajov a pre obvodné volebné komisie
odborné (sumarizačné) útvary. Členovia odborných
(sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú
s¾ub v znení a spôsobom uvedenými v odseku 4.

§ 9

Zapisovate¾ volebnej komisie

(1) Zapisovate¾ volebnej komisie zabezpečuje organi-
začné a administratívne záležitosti súvisiace s prípra-
vou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zúčast-
ňuje sa na zasadaniach volebnej komisie a má právo
poradného hlasu. Zároveň plní funkciu odborného
poradcu volebnej komisie.

(2) Zapisovate¾a
a) Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva

vláda Slovenskej republiky,
b) volebnej komisie samosprávneho kraja vymenúva

a odvoláva predseda,
c) obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva

predseda,
d) okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva

starosta obce.

(3) Zapisovate¾ sa vymenuje v dostatočnom časovom
predstihu tak, aby mohol plni� úlohy pod¾a tohto
zákona. Zapisovate¾ skladá s¾ub v znení a spôsobom
uvedenými v § 8 ods. 4.

6) § 4 a 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o vo¾bách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších
predpisov.

7) § 200f Občianskeho súdneho poriadku.
8) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.

§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
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§ 10

Ústredná volebná komisia

(1) Do Ústrednej volebnej komisie deleguje najne-
skôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zá-
stupcu a jedného náhradníka každá politická strana,
ktorá podáva kandidátne listiny pre vo¾by do zastupi-
te¾stva aspoň v polovici samosprávnych krajov.

(2) Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa
uskutoční do 20 dní predo dňom konania volieb; za-
sadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.

(3) Ústredná volebná komisia
a) usmerňuje činnos� volebných komisií nižších stup-

ňov,
b) rozhoduje o s�ažnostiach na postup volebných ko-

misií samosprávnych krajov,
c) zis�uje a uverejňuje celkové výsledky volieb v Slo-

venskej republike,
d) plní ïalšie úlohy pod¾a tohto zákona.

(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvára
na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie
odborno-administratívny útvar.

§ 11

Volebná komisia samosprávneho kraja

(1) Do volebnej komisie samosprávneho kraja dele-
guje najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb
jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politic-
ká strana, ktorá podáva kandidátne listiny pre vo¾by
do zastupite¾stva aspoň v jednej tretine volebných
obvodov samosprávneho kraja.

(2) Volebná komisia samosprávneho kraja musí ma�
najmenej pä� členov. Ak volebná komisia samospráv-
neho kraja nie je v tomto počte vytvorená spôsobom
uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne
pod pä� a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich
členov z voličov predseda.

(3) Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho
kraja sa uskutoční do 35 dní predo dňom konania
volieb; zasadanie zvolá predseda.

(4) Volebná komisia samosprávneho kraja
a) usmerňuje činnos� obvodných volebných komisií

a okrskových volebných komisií,
b) rozhoduje o s�ažnostiach na postup obvodných vo-

lebných komisií,
c) preskúma kandidátne listiny a registruje kandidá-

tov,
d) zis�uje a uverejňuje celkové výsledky volieb v samo-

správnom kraji,
e) plní ïalšie úlohy pod¾a tohto zákona.

§ 12

Obvodná volebná komisia

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje najneskôr
30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu
a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá
podáva kandidátnu listinu pre vo¾by do zastupite¾stva
vo volebnom obvode.

(2) Obvodná volebná komisia musí ma� najmenej pä�
členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto
počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo
ak počet jej členov klesne pod pä� a nie je náhradník,
vymenuje chýbajúcich členov z voličov predseda.

(3) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa
uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb; za-
sadanie zvolá predseda.

(4) Obvodná volebná komisia
a) usmerňuje činnos� okrskových volebných komisií,
b) rozhoduje o s�ažnostiach na postup okrskových

volebných komisií,
c) zis�uje a uverejňuje výsledky volieb vo volebnom

obvode,
d) plní ïalšie úlohy pod¾a tohto zákona.

§ 13

Okrsková volebná komisia

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje najne-
skôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zá-
stupcu a jedného náhradníka každá politická strana,
ktorá podáva kandidátnu listinu pre vo¾by do zastupi-
te¾stva vo volebnom obvode, ktorého súčas�ou je vo-
lebný okrsok.

(2) Okrsková volebná komisia musí ma� najmenej
pä� členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto
počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo
ak počet jej členov klesne pod pä� a nie je náhradník,
vymenuje chýbajúcich členov z voličov starosta obce.

(3) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb; za-
sadanie zvolá starosta obce.

(4) Okrsková volebná komisia
a) zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na

správne odovzdávanie hlasovacích lístkov,
b) sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní a dbá

o poriadok vo volebnej miestnosti.

PIATA ČASŤ

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV

§ 14

Podávanie kandidátnych listín
pre vo¾by do zastupite¾stva

(1) Kandidátne listiny pre vo¾by do zastupite¾stva
môžu podáva� osobitne za každý volebný obvod poli-
tické strany a nezávislí kandidáti.

(2) Politická strana prostredníctvom svojho splno-
mocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandi-
dátne listiny v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní
predo dňom konania volieb zapisovate¾ovi volebnej
komisie samosprávneho kraja.

(3) Kandidátna listina politickej strany obsahuje
a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie

a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandi-
dátnej listine vyjadrené arabským číslom,
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c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany
a jeho náhradníka s uvedením adresy.

Kandidát nemôže by� splnomocnencom ani náhrad-
níkom.

 (4) Politická strana môže na kandidátnej listine
uvies� najviac to¾ko kandidátov, ko¾ko má by� v prí-
slušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastu-
pite¾stva.

 (5) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu
v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže
v inom volebnom obvode pre vo¾by do toho istého
zastupite¾stva poda� kandidátnu listinu v rámci koa-
lície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu
v rámci koalície, môže v inom volebnom obvode pre
vo¾by do toho istého zastupite¾stva poda� kandidátnu
listinu len v rámci tej istej koalície.

 (6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsa-
huje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povo-
lanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčas�ou prvé-
ho rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého
kandidáta je petícia9) podpísaná voličmi volebného
obvodu v počte aspoň 400 podpisov. V petícii sa pri
každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a tr-
valý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice,
ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.

 (7) K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny
musí by� pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie
kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že
nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidát-
nej listine, a že mu nie sú známe prekážky volite¾nosti.

 (8) Kandidát pre vo¾by do zastupite¾stva môže kan-
didova� iba v jednom volebnom obvode.

 (9) Kandidát na poslanca zastupite¾stva musí ma�
trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného
obvodu, v ktorom kandiduje.

(10) Na funkciu poslanca zastupite¾stva môže kan-
didova� aj kandidát na predsedu.

(11) Zapisovate¾ potvrdí podanie kandidátnej listiny
splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému
kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny.
Zapisovate¾ predloží kandidátne listiny volebnej komi-
sii samosprávneho kraja na preskúmanie a registrá-
ciu.

§ 15

Registrácia kandidátnych listín
pre vo¾by do zastupite¾stva

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja preskú-
ma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandi-
dáta,
a) ktorý nespĺňa podmienky volite¾nosti uvedené

v § 3,
b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie pod¾a

§ 14 ods. 7,
c) ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viace-

rých politických strán alebo na kandidátnych listi-
nách za viac volebných obvodov, a to na tej kandi-
dátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie
pod¾a § 14 ods. 7; ak podpísal kandidát vyhlásenie
k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na
všetkých kandidátnych listinách,

d) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad najvyš-
šie určený počet pod¾a § 14 ods. 4,

e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do
územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje,
alebo

f) ak chýba alebo je neúplná petícia pod¾a § 14 ods. 6.

(2) Volebná komisia samosprávneho kraja odmietne
registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade
s týmto zákonom a nemožno ju upravi� pod¾a odse-
ku 1. Volebná komisia samosprávneho kraja zaregis-
truje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb
kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom,
ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené pod¾a
odseku 1. Registráciu vyznačí na kandidátnej listine.
Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vyho-
tovenia hlasovacích lístkov.

(3) Volebná komisia samosprávneho kraja vyzve spl-
nomocnencov politických strán a nezávislých kandi-
dátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie
o registrácii. Ak si splnomocnenec politickej strany
alebo nezávislý kandidát neprevezme v danej lehote
rozhodnutie, považuje sa rozhodnutie za doručené.
Dotknutá politická strana alebo dotknutý kandidát sa
môže do 24 hodín od doručenia rozhodnutia, ktorým
bol vyčiarknutý kandidát z kandidátnej listiny alebo
ktorým bola odmietnutá kandidátna listina, obráti� na
príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o po-
vinnosti volebnej komisie samosprávneho kraja pone-
cha� kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregis-
trova� kandidátnu listinu.

(4) Ak súd pod¾a osobitného zákona10) rozhodne
o povinnosti ponecha� kandidáta na kandidátnej listi-
ne alebo zaregistrova� kandidátnu listinu, volebná
komisia samosprávneho kraja vykoná registráciu do
24 hodín od doručenia rozhodnutia súdu.

§ 16

Uverejnenie zoznamu kandidátov

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja po regis-
trácii kandidátnych listín zašle Ústrednej volebnej ko-
misii a prostredníctvom krajského úradu obciam naj-
neskôr 20 dní predo dňom konania volieb zoznam
kandidátov pod¾a volebných obvodov. V zozname sa
uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, po-
volanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej stra-
ny, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide
o nezávislého kandidáta.

(2) Obec uverejní zoznam kandidátov spôsobom
v mieste obvyklým najneskôr 15 dní predo dňom ko-
nania volieb.

  9) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
10) § 200gc Občianskeho súdneho poriadku.
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§ 17

Vzdanie sa kandidatúry a odvolanie kandidatúry

(1) Kandidát sa môže do troch dní pred začatím
volieb písomne vzda� svojej kandidatúry. Do toho času
môže kandidatúru písomne odvola� aj politická strana,
ktorá ho kandidovala.

(2) Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry alebo o od-
volaní kandidatúry sa doručí v dvoch rovnopisoch
predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja,
ktorý bezodkladne zabezpečí jeho uverejnenie. Vzda-
nie sa kandidatúry alebo odvolanie kandidatúry sa
oznámi odbornému (sumarizačnému) útvaru volebnej
komisie samosprávneho kraja. Vyhlásenie nemožno
vzia� spä�.

(3) Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry alebo
o odvolaní kandidatúry urobené po registrácii kandi-
dátnych listín alebo ak dôjde k zrušeniu politickej
strany alebo k pozastaveniu jej činnosti11) po registrá-
cii kandidátnych listín, zostávajú údaje o kandidátoch
na hlasovacom lístku, ale pri pride¾ovaní mandátov sa
na nich neprihliada.

§ 18

Hlasovacie lístky

(1) Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja
v spolupráci s krajským úradom zodpovedá za správ-
nos� údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.

(2) Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací
lístok spoločný pre všetkých kandidátov. Hlasovací
lístok musí by� vytlačený písmom toho istého druhu
a rovnakej ve¾kosti na papieri rovnakej farby a akosti.

(3) Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abe-
cednom poradí s uvedením poradového čísla, mena
a priezviska, akademického titulu, veku, povolania
a názvu politickej strany, ktorá podala kandidátnu
listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandi-
dáta, ako aj počet členov zastupite¾stva, aký má by�
v tomto volebnom obvode zvolený.

(4) Všetci kandidáti a údaje o nich musia by� uvede-
né len na jednej strane hlasovacieho lístka. Hlasovacie
lístky sú na konci zoznamu kandidátov opatrené od-
tlačkom pečiatky volebnej komisie samosprávneho
kraja.

(5) Krajský úrad zabezpečí dodanie hlasovacích líst-
kov obciam; obec zabezpečí dodanie hlasovacích líst-
kov najneskôr v deň volieb okrskovým volebným komi-
siám.

(6) Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miest-
nosti v deň konania volieb.

§ 19

Podávanie kandidátnych listín pre vo¾by predsedu

(1) Kandidátne listiny pre vo¾by predsedu môžu po-
dáva� politické strany a nezávislí kandidáti.

(2) Politická strana prostredníctvom svojho splno-
mocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandi-
dátne listiny v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní
predo dňom konania volieb zapisovate¾ovi volebnej
komisie samosprávneho kraja.

(3) Kandidátna listina politickej strany obsahuje
a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie

a trvalý pobyt kandidáta,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany

a jeho náhradníka s uvedením adresy. Kandidát
nemôže by� splnomocnencom ani náhradníkom.

(4) Politická strana môže na kandidátnej listine
uvies� iba jedného kandidáta.

(5) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsa-
huje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povo-
lanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčas�ou prvé-
ho rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého
kandidáta je petícia8) podpísaná voličmi samosprávne-
ho kraja v počte aspoň 1 000 podpisov. V petícii sa pri
každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a tr-
valý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice,
ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.

(6) K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny
musí by� pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie
kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že
nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidát-
nej listine, a že mu nie sú známe prekážky volite¾nosti.

(7) Kandidát na predsedu musí ma� trvalý pobyt
v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja,
alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na
účely volieb do územia samosprávneho kraja.

(8) Na funkciu predsedu môže kandidova� aj kandi-
dát na poslanca zastupite¾stva.

(9) Zapisovate¾ potvrdí podanie kandidátnej listiny
splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému
kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny.
Zapisovate¾ predloží kandidátne listiny volebnej komi-
sii samosprávneho kraja na preskúmanie a registrá-
ciu.

§ 20

Registrácia kandidátnych listín pre vo¾by predsedu

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja preskú-
ma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandi-
dáta,
a) ktorý nespĺňa podmienky volite¾nosti uvedené

v § 4,
b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie pod¾a

§ 19 ods. 6,
c) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do

územia samosprávneho kraja, alebo nemá trvalý
pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely
volieb do územia samosprávneho kraja, alebo

d) ak chýba alebo je neúplná petícia pod¾a § 19 ods. 5.

(2) Ustanovenia § 15 ods. 2 až 4 platia rovnako.

11) § 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
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§ 21

Uverejnenie zoznamu kandidátov,
vzdanie sa kandidatúry a odvolanie kandidatúry

Ustanovenia § 16 a 17 platia primerane aj pre vo¾by
predsedu.

§ 22

Hlasovacie lístky

(1) Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja
v spolupráci s krajským úradom zodpovedá za správ-
nos� údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.

(2) Pre vo¾by predsedu sa vyhotoví hlasovací lístok,
na ktorom sa uvedú kandidáti v abecednom poradí
s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, aka-
demického titulu, veku, povolania a názvu politickej
strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj
o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

(3) Hlasovací lístok musí by� vytlačený písmom toho
istého druhu a rovnakej ve¾kosti na papieri rovnakej
farby a akosti.

(4) Ustanovenia § 18 ods. 4 až 6 platia rovnako.

ŠIESTA  ČASŤ

PRÍPRAVA VOLIEB

§ 23

Čas konania volieb

(1) Vo¾by do zastupite¾stiev a vo¾by predsedov sa
konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia.
Vo¾by vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej
republiky.

(2) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vy-
hlási vo¾by a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich
konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.12)

(3) Vo¾by sa konajú na celom území Slovenskej re-
publiky v jeden deň v sobotu.

(4) Vo¾by sa konajú v určený deň od 7.00 hodiny do
22.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže
obec urči� začiatok volieb na skoršiu hodinu.

§ 24

Informovanie voličov

Obec najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb
doručí každému voličovi zapísanému v zozname voli-
čov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb,
volebný okrsok a miesto, kde môže volič voli�; v ozná-
mení tiež upozorní na povinnos� preukáza� sa pred
hlasovaním preukazom totožnosti8) a uvedie stručný
spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

§ 25

Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje
pred začatím volieb za prítomnosti členov komisie
volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a za-
pečatí ich. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnos-
ti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet
hlasovacích lístkov a prázdnych neprieh¾adných obá-
lok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ïa-
lej len „obálka“).

§ 26

Osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov

(1) Vo volebných miestnostiach sú určené na úpravu
hlasovacích lístkov osobitné priestory oddelené tak,
aby bola zabezpečená tajnos� hlasovania. Počet týchto
priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov
vo volebnom okrsku.

(2) V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie
by� nikto prítomný súčasne s voličom okrem prípadu
uvedeného v § 30 ods. 1.

§ 27

Volebná kampaň

(1) Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie
začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím
volieb.

(2) Obec na účely volebnej kampane najneskôr
35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na
vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie
musí zodpoveda� zásade rovnosti kandidujúcich poli-
tických strán a nezávislých kandidátov.

(3) Akáko¾vek volebná kampaň je 48 hodín pred
začatím volieb a v deň konania volieb zakázaná.

(4) Členovia volebných komisií a členovia odborných
(sumarizačných) útvaroch nesmú poskytova� informá-
cie o priebehu a výsledku volieb až do podpísania
zápisnice o výsledku hlasovania.

S IEDMA ČASŤ

PRIEBEH HLASOVANIA

§ 28

Začiatok hlasovania

Po vykonaní kontroly pod¾a § 25 vyhlási predseda
okrskovej volebnej komisie vo¾by za začaté. Ako prvý
má právo hlasova� predseda a ostatní členovia okrsko-
vej volebnej komisie, ak majú právo hlasova� v danom
volebnom okrsku.

12) § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
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Spôsob hlasovania

§ 29

(1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípust-
né. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voli-
čom upravova� hlasovacie lístky. Voliči predstupujú
pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí,
v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preuká-
že svoju totožnos�8) a po zázname v zozname voličov
prevezme od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak
volič nepredloží preukaz totožnosti a žiaden z členov
okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho
požiada, aby preukázal svoju totožnos� svedectvom
dvoch osôb známych komisii. Ak tak volič neurobí ani
do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

(3) Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi
volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. V tomto priestore vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok pre vo¾by do zastupite¾stva a jeden
hlasovací lístok pre vo¾by predsedu. Na hlasovacom
lístku pre vo¾by do zastupite¾stva zakrúžkovaním po-
radových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasu-
je. Volič môže zakrúžkova� najviac taký počet kandi-
dátov, aký má by� v príslušnom volebnom obvode
zvolený. Na hlasovacom lístku pre vo¾by predsedu
zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta,
pre ktorého hlasuje.

(4) Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komi-
sia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

(5) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do
volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do
tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

(6) Volič môže požiada� zo závažných, najmä zdra-
votných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby
mohol hlasova� mimo volebnej miestnosti, a to len
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková
volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov
s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístka-
mi a obálkou. Pri hlasovaní postupujú členovia
okrskovej volebnej komisie tak, aby bola zachovaná
tajnos� hlasovania.

§ 30

(1) Volič, ktorý nemôže sám upravi� hlasovací lístok
pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže číta�
alebo písa�, má právo vzia� so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča,
nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho
hlasovací lístok pod¾a jeho pokynov upravil a vložil do
obálky.

(2) Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnu-
tie sám vloži� obálku do volebnej schránky, môže ju do
nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti, vloži� iný
volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

§ 31

Poriadok vo volebnej miestnosti
a v jej bezprostrednom okolí

(1) Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bez-
prostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej vo-
lebnej komisie. Počas jeho neprítomnosti jej podpred-
seda.

(2) Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej
miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné
pre všetkých prítomných. Predseda okrskovej volebnej
komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda dbá na to,
aby sa volebné miestnosti nepreplňovali. Predseda
okrskovej volebnej komisie alebo v jeho neprítomnosti
podpredseda umožní prítomnos� pozorovate¾ov volieb,
ak to nie je na prekážku priebehu hlasovania.

§ 32

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú zača� hla-
sovanie, pokračova� v ňom alebo ho ukonči�, môže
okrsková volebná komisia odroči� začatie hlasovania
na neskoršiu hodinu, preruši� hlasovanie alebo pre-
dĺži� čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 23) sa
však nesmie skráti�. Okrsková volebná komisia o ta-
komto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste
obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, za-
pečatí okrsková volebná komisia hlasovacie lístky,
obálky, zoznam voličov, volebnú schránku a prenosnú
volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania
predseda okrskovej volebnej komisie alebo v jeho ne-
prítomnosti podpredseda za prítomnosti členov
okrskovej volebnej komisie overí neporušenos� pečatí
a poznamená to v zápisnici.

§ 33

Ukončenie hlasovania

Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania
môžu hlasova� už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej
miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miest-
nos� uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie
vyhlási hlasovanie za ukončené.

ÔSMA ČASŤ

ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB

§ 34

Prítomnos� pri sčítaní hlasov

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava
hlasy, majú právo by� prítomní členovia volebných
komisií vyššieho stupňa, členovia ich odborných (su-
marizačných) útvarov, ako aj osoby (pozorovatelia),
ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia.

§ 35

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

(1) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej
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volebnej komisie zapečati� nepoužité hlasovacie lístky
a obálky s výnimkou nepoužitých hlasovacích lístkov,
ktoré predseda komisie určil a označil za prítomnosti
členov komisie na sčítanie hlasov. Potom dá otvori�
volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia po-
užila na výslovnú žiados� jednotlivých voličov aj pre-
nosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po
ich otvorení zmieša.

(2) Okrsková volebná komisia po vybratí obálok z vo-
lebnej schránky obálky spočíta a porovná ich počet so
záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky a hla-
sovacie lístky, ktoré neboli v obálke, komisia vylúči.

(3) Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková
volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky osobitne pre
vo¾by do zastupite¾stva a osobitne pre vo¾by predsedu.
Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných jednot-
livým kandidátom pre vo¾by do zastupite¾stva a počet
platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom
pre vo¾by predsedu. Výsledky zapíše do zápisnice
o hlasovaní.

(4) Každý člen okrskovej volebnej komisie môže na-
zera� do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej vo-
lebnej komisie kontroluje správnos� sčítania hlasov.

§ 36

Neplatnos� hlasovacieho lístka

(1) Neplatný je hlasovací lístok,
a) ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b) ktorý nie je upravený pod¾a § 29 ods. 3 alebo
c) na ktorom volič neoznačil zakrúžkovaním ani jed-

ného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním
viac kandidátov, než má by� vo volebnom obvode
zvolených do zastupite¾stva, alebo ak neoznačil za-
krúžkovaním ani jedného kandidáta pre vo¾by
predsedu, alebo ak zakrúžkovaním označil viac
kandidátov ako jedného kandidáta pre takéto vo¾-
by.

(2) Ak sú v obálke dva hlasovacie lístky alebo viac
hlasovacích lístkov pre vo¾by do zastupite¾stva, sú
všetky hlasovacie lístky neplatné; to platí aj o hlaso-
vacích lístkoch pre vo¾by predsedu.

(3) Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na
jeho platnos�, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné
údaje. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa nepri-
hliada.

(4) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti ale-
bo neplatnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná
komisia s konečnou platnos�ou.

§ 37

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zá-
pisnicu o hlasovaní, ktorú podpíše predseda komisie,
ostatní členovia komisie a zapisovate¾ komisie. Dôvody
odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie sa uvedie
a) čas začiatku a čas ukončenia hlasovania, prípadne

jeho prerušenia,

b) počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapí-
saných do zoznamu voličov,

c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d) počet odovzdaných obálok,
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-

vých kandidátov pre vo¾by do zastupite¾stva,
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-

vých kandidátov pre vo¾by predsedu.

§ 38

Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov
zápisnice o hlasovaní vyhlási predseda okrskovej vo-
lebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis
zápisnice odovzdá bezodkladne obvodnej volebnej ko-
misii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.

(2) Okrsková volebná komisia zapečatí použité hla-
sovacie lístky, obálky a zoznam voličov a odovzdá ich
spolu s druhým rovnopisom zápisnice a ostatnými
volebnými spismi do úschovy obci.

§ 39

Zápisnica obvodnej volebnej komisie
o výsledku hlasovania vo volebnom obvode

(1) Obvodná volebná komisia zistí výsledky hlasova-
nia vo volebnom obvode na podklade zápisníc okrsko-
vých volebných komisií o hlasovaní.

(2) Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápis-
nicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvode, ktorú
podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie
a zapisovate¾ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa
poznamenajú.

(3) V zápisnici obvodnej volebnej komisie sa uvedie
a) počet volebných okrskov a počet okrskových voleb-

ných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b) počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch

voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d) počet odovzdaných obálok,
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-

vých kandidátov pre vo¾by do zastupite¾stva,
f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení vo

volebnom obvode za poslancov zastupite¾stva,
a mená a priezviská náhradníkov, názov politickej
strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú
nezávislými kandidátmi,

g) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-
vých kandidátov pre vo¾by predsedu.

(4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o vý-
sledku hlasovania vo volebnom obvode odovzdá pred-
seda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zápis-
nice bezodkladne volebnej komisii samosprávneho
kraja a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti;
kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie,
ak o to požiada. Druhý rovnopis zápisnice spolu
s ostatnými volebnými spismi odovzdá do úschovy
krajskému úradu.
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§ 40

Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja
o výsledku volieb

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotoví
dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v samosprávnom
kraji, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia
komisie a zapisovate¾ komisie. Dôvody odmietnutia
podpisu sa poznamenajú.

(2) V zápisnici volebnej komisie samosprávneho kra-
ja sa uvedie
a) počet volebných obvodov,
b) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali

zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvo-
de,

c) počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch
voličov,

d) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
e) počet odovzdaných obálok,
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-

vých kandidátov pre vo¾by do zastupite¾stva,
g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do

zastupite¾stva, a mená a priezviská náhradníkov,
názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo
údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-
vých kandidátov pre vo¾by predsedu,

i) meno a priezvisko zvoleného predsedu, názov poli-
tickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom,
že je nezávislým kandidátom, alebo konštatovanie,
že vzh¾adom na výsledky volieb sa uskutoční druhé
kolo volieb, a údaje o mene a priezvisku kandidátov,
ktorí postúpili do druhého kola volieb.

(3) Volebná komisia samosprávneho kraja bezod-
kladne po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o vý-
sledku volieb v samosprávnom kraji doručí jeden rov-
nopis zápisnice Ústrednej volebnej komisii a vyčká na
jej pokyn na ukončenie činnosti; kópia zápisnice sa
vyhotoví pre každého člena komisie, ak o to požiada.
Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými
spismi odovzdá do úschovy krajskému úradu.

§ 41

Výsledky volieb

(1) Za poslancov zastupite¾stva sú zvolení kandidáti,
ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet plat-
ných hlasov.

(2) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo via-
cerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet
platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát pod¾a
poradia uvedeného na kandidátnej listine príslušnej
politickej strany.

(3) Ak nemožno zisti�, kto je zvolený za poslanca
zastupite¾stva pod¾a odseku 2 preto, že ide o kandidá-
tov rôznych politických strán alebo nezávislých kandi-
dátov, obvodná volebná komisia určí z nich poslanca
žrebom.

(4) Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

§ 42

Druhé kolo volieb

(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kan-
didátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná
sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň
ich konania vyhlási predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov
volieb ústrednou volebnou komisiou.

(2) Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti,
ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom
kole volieb. Ak niektorý z kandidátov, ktorý postúpil
do druhého kola volieb, prestane by� volite¾ný za pred-
sedu alebo ak sa práva kandidova� vzdá, postupuje do
druhého kola volieb kandidátov ten, ktorý v prvom kole
získal v ïalšom poradí najväčší počet hlasov. Ak pre
druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa
nové vo¾by (§ 46 ods. 1 písm. d).

(3) V druhom kole volieb sa postupuje pod¾a § 17
v spojení s § 21, 22, 25, 26, 28 až 40. § 23 a 27 sa
použijú primerane.

(4) V druhom kole volieb je za predsedu zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové vo¾by (§ 46 ods. 1
písm. d).

§ 43

Uverejnenie výsledkov volieb

Volebná komisia samosprávneho kraja uverejní spô-
sobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní
zápisnice výsledky volieb do zastupite¾stva a výsledky
volieb predsedu. Informáciu o výsledkoch volieb odo-
vzdá krajskému úradu, ktorý ju zašle každej obci.
Obce zabezpečia zverejnenie tejto informácie spôso-
bom v mieste obvyklým.

§ 44

Osvedčenie o zvolení

Volebná komisia samosprávneho kraja vydá kandi-
dátom zvoleným za poslancov zastupite¾stva a kandi-
dátovi zvolenému za predsedu osvedčenie o zvolení.

§ 45

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie
o výsledkoch volieb

(1) Ústredná volebná komisia zis�uje výsledky volieb
do zastupite¾stiev a výsledky volieb predsedov na úze-
mí Slovenskej republiky.

(2) Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov
na území Slovenskej republiky, ktorú podpíše predse-
da komisie, ostatní členovia komisie a zapisovate¾
komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamena-
jú.

(3) V zápisnici sa uvedie počet
a) oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b) voličov, ktorým boli vydané obálky,
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c) poslancov zvolených do zastupite¾stiev pod¾a jed-
notlivých politických strán a nezávislých kandidá-
tov,

d) samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené za-
stupite¾stvo,

e) predsedov zvolených pod¾a jednotlivých politických
strán a nezávislých kandidátov.

(4) Ústredná volebná komisia uverejní celkové vý-
sledky volieb bezodkladne po podpísaní zápisnice o vý-
sledku volieb. Volebné spisy odovzdá do úschovy Mi-
nisterstvu vnútra Slovenskej republiky.

§ 46

Nové vo¾by

(1) Nové vo¾by vyhlási predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky, ak
a) sa v niektorom samosprávnom kraji z akýchko¾vek

dôvodov nevykonali vo¾by pod¾a tohto zákona,
b) Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási vo¾by za

neplatné alebo zruší výsledok volieb,
c) sa uprázdni mandát v zastupite¾stve a na toto mies-

to nie je náhradník pod¾a § 48 ods. 1 alebo ak sa
uprázdni miesto predsedu, alebo

d) pre druhé kolo volieb predsedu nie sú dvaja kandi-
dáti, alebo ak kandidáti na predsedu získali v dru-
hom kole volieb rovnaký počet hlasov.

(2) Ak nastala skutočnos� pod¾a odseku 1 písm. a),
vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky
nové vo¾by do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb
Ústrednou volebnou komisiou.

(3) Žiadosti o vyhlásenie nových volieb pod¾a odse-
ku 1 písm. c) predkladajú samosprávne kraje predse-
dovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníc-
tvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(4) Lehoty ustanovené týmto zákonom sa pre nové
vo¾by môžu skráti�, najviac však o jednu tretinu. Le-
hoty pre nové vo¾by sú prílohou rozhodnutia predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení no-
vých volieb.

(5) Nové vo¾by sa nevyhlásia v posledných šiestich
mesiacoch funkčného obdobia orgánov samospráv-
nych krajov.13)

§ 47

Činnos� volebných komisií

Volebné komisie a ich útvary sú zriadené na celé
volebné obdobie.

§ 48

Náhradníci

(1) Ak sa uprázdni v zastupite¾stve mandát, nastu-
puje za poslanca zastupite¾stva ako náhradník kandi-
dát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom sa mandát uprázdnil, ale nebol zvo-

lený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postu-
puje pod¾a § 41 ods. 3.

(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási zastupite¾stvo do
15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie
podpíše predseda.

DEVIATA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 49

Zabezpečenie pomocných prostriedkov

(1) Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné
miestnosti, potreby pre ne a pomocné pracovné sily,
zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce.

(2) Pre obvodné volebné komisie a volebnú komisiu
samosprávneho kraja zabezpečí všetky pomocné pro-
striedky a pomocné pracovné sily úrad samosprávne-
ho kraja.

§ 50

Spolupráca orgánov verejnej moci

Všetky orgány verejnej moci sú povinné spolupôso-
bi� pri vykonávaní tohto zákona.

§ 51

Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb
pomocou výpočtovej techniky

(1) Programové, organizačné a technické prostriedky
potrebné na spracovanie výsledkov volieb pomocou
výpočtovej techniky zabezpečuje Štatistický úrad Slo-
venskej republiky.

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a vo-
lebné orgány sú povinné včas písomne oznámi� prí-
slušnému orgánu štátnej štatistiky Slovenskej repub-
liky každú skutočnos�, ktorá má vplyv na
zabezpečovanie podmienok na spracovanie výsledkov
volieb pomocou výpočtovej techniky.

§ 52

Nároky členov volebných komisií

(1) Funkcia člena volebnej komisie je čestná funk-
cia. Člen volebnej komisie nesmie by� pre výkon svojej
funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajú-
cich z jeho pracovného pomeru alebo z obdobného
pracovného vz�ahu; predovšetkým má nárok na pra-
covné vo¾no s náhradou mzdy, prípadne, ak ide
o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu,
ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy za-
mestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných me-
sačnou mzdou.

(2) Zamestnávate¾, ktorý vyplatil náhradu mzdy po-
d¾a odseku 1, má nárok na úhradu vyplatenej sumy.

13) Čl. 69 ods. 5 a 6 Ústavy Slovenskej republiky.
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(3) Spôsob náhrady alebo úhrady pod¾a odseku 1 a 2
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Mi-
nisterstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(4) Člen a zapisovate¾ okrskovej volebnej komisie má
nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keï nemá
nárok na náhradu mzdy pod¾a odseku 1. Výšku odme-
ny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne
záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom fi-
nancií Slovenskej republiky.

§ 53

Nároky kandidátov

Okolnos�, že niekto je kandidátom, nesmie by� na
ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom pra-
covnom vz�ahu.

§ 54

Úhrada výdavkov spojených s vo¾bami

(1) Výdavky spojené s vo¾bami sa uhrádzajú zo štát-
neho rozpočtu.

(2) Jednotlivé druhy výdavkov spojených s vo¾bami,
ktoré sa hradia zo štátneho rozpočtu, a spôsob ich
úhrady určí všeobecne záväzným právnym predpisom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode
so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Minis-
terstvom financií Slovenskej republiky.

(3) Každá politická strana a každý nezávislý kandi-
dát znášajú náklady svojej volebnej kampane.

§ 55

Opatrenia proti nečinnosti

Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy pod¾a § 6
ods. 2, § 7 ods. 1 a 2, § 9 ods. 2 písm. d), § 13 ods. 2
a 3, § 16 ods. 2, § 18 ods. 5, § 23 ods. 4, § 24, § 26
ods. 1, § 27 ods. 2, § 43 poslednej vety, § 49 ods. 1,
ich splnenie bezodkladne zabezpečí prednosta kraj-
ského úradu.

Prechodné ustanovenia

§ 56

(1) Pre prvé vo¾by sú volebné obvody, počet poslan-
cov, aký sa v nich má voli�, a sídla volebných komisií
samosprávnych krajov a obvodných volebných komisií
uvedené v prílohe.

(2) Pre prvé vo¾by zapisovate¾a volebnej komisie
samosprávneho kraja vymenuje a prvé zasadnutie vo-
lebnej komisie samosprávneho kraja zvolá minister
vnútra Slovenskej republiky.

(3) Pre prvé vo¾by prislúcha pôsobnos� predsedu
pod¾a § 9 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2
a 3 prednostovi krajského úradu a pôsobnos� samo-
správneho kraja pod¾a § 49 ods. 2 krajskému úradu.

§ 57

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi verej-
nej moci na prípravu vykonania tohto zákona už v čase
pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, h¾adí
sa tak, akoby boli vykonané za jeho účinnosti.

§ 58

Záverečné ustanovenia

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a) zabezpečí tlač hlasovacích lístkov v potrebnom

množstve,
b) upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych

orgánov štátnej správy pri
1. vytváraní volebných okrskov,
2. zostavovaní zoznamov voličov,
3. zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestnos-

tí,
4. úschove hlasovacích lístkov a iných volebných

spisov,
c) vydá vzory tlačív a obálok pre vo¾by a zabezpečí ich

vyhotovenie.

(2) Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá me-
todiku spracovania výsledkov hlasovania.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok
v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969
Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb.,
zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb.,
zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb.,
zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z. a zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa
dopĺňa takto:

Za § 200gb sa vkladá § 200gc, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 200gc

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín

(1) Ak volebná komisia príslušná pod¾a osobitného
zákona34e) rozhodla o vyčiarknutí kandidáta pre vo¾by
do orgánov samosprávneho kraja alebo registráciu
kandidátnej listiny odmietla, môže sa dotknutá poli-
tická strana alebo dotknutý kandidát do 24 hodín od
doručenia rozhodnutia volebnej komisie samospráv-
neho kraja obráti� na okresný súd v sídle volebnej
komisie samosprávneho kraja s návrhom na vydanie
rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samospráv-
neho kraja ponecha� kandidáta na kandidátnej listine
alebo vykona� registráciu kandidátnej listiny.
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(2) Účastníkmi konania sú dotknutá politická stra-
na, dotknutý kandidát a volebná komisia samospráv-
neho kraja.

(3) Súd rozhodne uznesením, a to do troch dní od
podania návrhu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34e znie:
„34e) § 15 ods. 3 a  § 20 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o vo¾bách

do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku.“.

Čl. III

Účinnos� zákona

Tento zákon nadobúda účinnos� odo dňa vyhláse-
nia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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VOLEBNÉ OBVODY, POČET POSLANCOV, AKÝ SA V NICH MÁ VOLIŤ,
A SÍDLA VOLEBNÝCH KOMISIÍ SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

A OBVODNÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Bratislava

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Bratislava I
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bratislava I

3

Volebný obvod č. 2
Okres Bratislava II
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bratislava II

8

Volebný obvod č. 3
Okres Bratislava III
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bratislava III

5

Volebný obvod č. 4
Okres Bratislava IV
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bratislava IV

7

Volebný obvod č. 5
Okres Bratislava V
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bratislava V

10  

Volebný obvod č. 6
Okres Malacky
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Malacky

5

Volebný obvod č. 7
Okres Pezinok
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Pezinok

4

Volebný obvod č. 8
Okres Senec
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Senec

4

Poslancov spolu: 46  

Príloha
k zákonu č. 303/2001 Z. z.
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 TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Trnava

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Dunajská Streda
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Dunajská Streda

8

Volebný obvod č. 2
Okres Galanta
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Galanta

7

Volebný obvod č. 3
Okres Hlohovec
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Hlohovec

3

Volebný obvod č. 4
Okres Pieš�any
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Pieš�any

5

Volebný obvod č. 5
Okres Senica
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Senica

5

Volebný obvod č. 6
Okres Skalica
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Skalica

3

Volebný obvod č. 7
Okres Trnava
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Trnava

9

Poslancov spolu: 40  
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 TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Trenčín

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Bánovce nad Bebravou
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

3

Volebný obvod č. 2
Okres Ilava
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Ilava

5

Volebný obvod č. 3
Okres Myjava
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Myjava

2

Volebný obvod č. 4
Okres Nové Mesto nad Váhom
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

5

Volebný obvod č. 5
Okres Partizánske
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Partizánske

4

Volebný obvod č. 6
Okres Považská Bystrica
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Považská Bystrica

5

Volebný obvod č. 7
Okres Prievidza
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Prievidza

10  

Volebný obvod č. 8
Okres Púchov
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Púchov

3

Volebný obvod č. 9
Okres Trenčín
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Trenčín

8

Poslancov spolu: 45  
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 NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Nitra

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Komárno
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Komárno

8

Volebný obvod č. 2
Okres Levice
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Levice

9

Volebný obvod č. 3
Okres Nitra
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Nitra

12  

Volebný obvod č. 4
Okres Nové Zámky
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Nové Zámky

11  

Volebný obvod č. 5
Okres Ša¾a
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Ša¾a

4

Volebný obvod č. 6
Okres Topo¾čany
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Topo¾čany

5

Volebný obvod č. 7
Okres Zlaté Moravce
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Zlaté Moravce

3

Poslancov spolu: 52  
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 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Žilina

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Bytča
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bytča

2

Volebný obvod č. 2
Okres Čadca
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Čadca

7

Volebný obvod č. 3
Okres Dolný Kubín
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Dolný Kubín

3

Volebný obvod č. 4
Okres Kysucké Nové Mesto
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto

3

Volebný obvod č. 5
Okres Liptovský Mikuláš
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Liptovský Mikuláš

6

Volebný obvod č. 6
Okres Martin
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Martin

7

Volebný obvod č. 7
Okres Námestovo
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Námestovo

4

Volebný obvod č. 8
Okres Ružomberok
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Ružomberok

4

Volebný obvod č. 9
Okres Turčianske Teplice
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Turčianske Teplice

1

Volebný obvod č. 10
Okres Tvrdošín
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Tvrdošín

3

Volebný obvod č. 11
Okres Žilina
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Žilina

12  

Poslancov spolu: 52  
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 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Banská Bystrica

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Banská Bystrica
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Banská Bystrica

8

Volebný obvod č. 2
Okres Banská Štiavnica
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Banská Štiavnica

1

Volebný obvod č. 3
Okres Brezno
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Brezno

5

Volebný obvod č. 4
Okres Detva
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Detva

3

Volebný obvod č. 5
Okres Krupina
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Krupina

2

Volebný obvod č. 6
Okres Lučenec
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Lučenec

5

Volebný obvod č. 7
Okres Poltár
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Poltár

2

Volebný obvod č. 8
Okres Revúca
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Revúca

3

Volebný obvod č. 9
Okres Rimavská Sobota
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Rimavská Sobota

6

Volebný obvod č. 10
Okres Ve¾ký Krtíš
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Ve¾ký Krtíš

3

Volebný obvod č. 11
Okres Zvolen
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Zvolen

5

Volebný obvod č. 12
Okres Žarnovica
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Žarnovica

2
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Volebný obvod č. 13
Okres Žiar nad Hronom
sídlo obvodnej volebnej komisie — 
Okresný úrad Žiar nad Hronom

4

Poslancov spolu: 49  
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 PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Prešov

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Bardejov
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Bardejov

6

Volebný obvod č. 2
Okres Humenné
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Humenné

5

Volebný obvod č. 3
Okres Kežmarok
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Kežmarok

5

Volebný obvod č. 4
Okres Levoča
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Levoča

2

Volebný obvod č. 5
Okres Medzilaborce
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Medzilaborce

1

Volebný obvod č. 6
Okres Poprad
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Poprad

8

Volebný obvod č. 7
Okres Prešov
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Prešov

12  

Volebný obvod č. 8
Okres Sabinov
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Sabinov

4

Volebný obvod č. 9
Okres Snina
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Snina

3

Volebný obvod č. 10
Okres Stará ¼ubovňa
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Stará ¼ubovňa

4

Volebný obvod č. 11
Okres Stropkov
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Stropkov

2

Volebný obvod č. 12
Okres Svidník
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Svidník

2
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Volebný obvod č. 13
Okres Vranov nad Top¾ou
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Vranov nad Top¾ou

6

Poslancov spolu: 60  
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 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 Sídlo volebnej komisie
 samosprávneho kraja —
 Krajský úrad Košice

Počet poslancov volených
vo volebnom obvode

Volebný obvod č. 1
Okres Košice I
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Košice I

5

Volebný obvod č. 2
Okres Košice II
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Košice II

6

Volebný obvod č. 3
Okres Košice III
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Košice III

2

Volebný obvod č. 4
Okres Košice IV
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Košice IV

4

Volebný obvod č. 5
Okres Košice—okolie
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Košice—okolie

8

Volebný obvod č. 6
Okres Gelnica
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Gelnica

2

Volebný obvod č. 7
Okres Michalovce
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Michalovce

8

Volebný obvod č. 8
Okres Rožňava
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Rožňava

5

Volebný obvod č. 9
Okres Sobrance
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Sobrance

2

Volebný obvod č. 10
Okres Spišská Nová Ves
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Spišská Nová Ves

7

Volebný obvod č. 11
Okres Trebišov
sídlo obvodnej volebnej komisie —
Okresný úrad Trebišov

8

Poslancov spolu: 57  
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