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Z Á K O N

zo 4. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 319/2002 Z. z. o ob ra ne Slo ven skej re pub li ky
a zá kon č. 320/2002 Z. z. o bran nej po vin nos ti v zne ní zá ko na č. 512/2002 Z. z.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 319/2002 Z. z. o ob ra ne Slo ven skej re pub li -
ky sa mení a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 8 pís me no d) znie:
„d) za bez pe ču jú pod po ru ob ra ny štá tu pod ¾a § 26,“.

2. V § 8 písm. e) sa vy púš �a jú slo vá „a ob ra nu“ a slo vá 
„a ob ra na“.

3. V § 9 pís me no c) znie:
„c) po die¾a sa na za bez pe čo va ní prí pra vy a roz vo ja pod -

po ry ob ra ny štá tu pod ¾a § 26,“.

4. V § 10 ods. 1 pís me no l) znie:
„l) po die¾a sa na za bez pe čo va ní prí pra vy a roz vo ja pod -

po ry ob ra ny štá tu pod ¾a § 26,“.

5. V § 11 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) po die¾a sa na za bez pe čo va ní prí pra vy a roz vo ja pod -

po ry ob ra ny štá tu pod ¾a § 26,“.

6. V § 12 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) spo lu pra cu je s vyš šou vo jen skou sprá vou a územ -

nou vo jen skou sprá vou na prí pra ve a za bez pe čo va ní 
úloh ob ra ny štá tu v ob vo de svo jej pô sob nos ti,“.

7. Za § 12 sa vkla dá § 12a, kto rý znie:

„12a

Práv nic ké oso by, kto ré vlast nia ale bo spra vu jú ob -
jekty oso bit nej dô le ži tos ti a ïal šie dô le ži té ob jekty, sú
po vin né za bez pe čo va� ich ochra nu a ob ra nu spô so bom
usta no ve ným vlá dou pod ¾a § 6 písm. f).“.

8. V § 13 od se ky 1 a 2 zne jú:
„(1) Zria ïu je sa Vyš šia vo jen ská sprá va so síd lom

v Ban skej Bys tri ci (ïa lej len „vyš šia vo jen ská sprá va“).

 (2) Vyš šia vo jen ská sprá va je práv nic ká oso ba s ce lo -
štát nou pô sob nos �ou, kto rá vy ko ná va štát nu sprá vu
na úse ku ob ra ny štá tu v roz sa hu pô sob nos ti usta no ve -
nej tým to zá ko nom.“.

9. V § 14 sa v úvod nej vete vy púš �a jú slo vá „vo svo -
jom územ nom ob vo de“.

10. V § 15 ods. 6 sa slo vo „ ok res.13)“ na hrá dza slo vom 
„kraj.“. 

Sú čas ne sa vy púš �a po znám ka pod čia rou k od ka -
zu 13.

11. V § 17 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) uplat ňo va� ná hra du za ob me dze nie vlast níc ke ho

prá va ale bo uží va cie ho prá va, pos ky to va nie uby to -
va nia ale bo vec né ho pros tried ku, pl ne nie pra cov nej
po vin nos ti a za pl ne nie úloh na za bez pe čo va ní prí -
pra vy a roz vo ja pod po ry ob ra ny štá tu v čase voj ny
ale bo voj no vé ho sta vu.7)“.

12. V § 18 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) pl ni� úlo hy spo je né s prí pra vou a so za bez pe čo va ním 

pod po ry ob ra ny štá tu,“.

13. V § 18 ods. 1 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
ob ra nu“.

14. V § 21 ods. 3 pís me no f) znie:
„f) za mest ná va te ¾o vi v roz sa hu pl ne nia úloh hos po dár -

skej mo bi li zá cie,“.

15. Nad pis pia tej čas ti zá ko na znie: „USTA NO VE NIA
O OB RAN NOM PLÁ NO VA NÍ“.

16. V § 25 ods. 2 ve ta za bod ko čiar kou znie:
„tvo rí ho dlho do bé plá no va nie, stred no do bé plá no va nie 
a krát ko do bé plá no va nie za me ra né na prí pra vu a za -
bez pe če nie po ža do va ných ka pa cít a schop nos tí ozbro -
je ných síl20a) a pod po ry ob ra ny štá tu.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a)  Zá kon č. 321/2002 Z. z.“.

17. V § 25 od se ky 3 až 5 zne jú:
„(3) Dlho do bé plá no va nie je za me ra né na vy tvá ra nie

prog nóz, stra té gií, kon cep cií a dlho do bých plá nov, vý -
sled kom kto ré ho je ur če nie cie ¾ov a po stu pov na do -
siah nu tie po ža do va ných ka pa cít a schop nos tí ozbro je -
ných síl a pod po ry ob ra ny štá tu s vý h¾a dom na 10 až
15 ro kov.

  (4) Stred no do bé plá no va nie je za me ra né na vy tvá ra -
nie pro jek tov, prog ra mov a stred no do bých plá nov, vý -
sled kom kto ré ho je ur če nie vy vá že né ho po stu pu a efek -
tív ne roz lo že nie zdro jov na za bez pe če nie po ža do va ných 
ka pa cít a schop nos tí ozbro je ných síl a pod po ry ob ra ny
štá tu s vý h¾a dom na 4 až 6 ro kov.
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(5) Krát ko do bé plá no va nie je za me ra né na vy tvá ra -
nie krát ko do bých im ple men tač ných a fi nanč ných plá -
nov, vý sled kom kto ré ho je ur če nie zá väz né ho po stu pu
a roz de le nie fi nanč ných zdro jov ur če ných na re ál ne za -
bez pe če nie po ža do va ných ka pa cít a schop nos tí ozbro -
je ných síl a pod po ry ob ra ny štá tu s vý h¾a dom na 1 až 2
roky.“. 

18. § 26 a 27 vrá ta ne nad pi sov zne jú: 

„§ 26

Pod po ra ob ra ny štá tu

(1) Pod po ru ob ra ny štá tu tvo rí ob ran ná in fra štruk -
tú ra, služ by a čin nos ti pos ky to va né ozbro je ným si lám
na za bez pe če nie ob ra ny štá tu vrá ta ne ich udr žia va nia,
roz vo ja, ochra ny a ob ra ny, kto ré sa uhrá dzajú zo štát -
ne ho roz po čtu.

(2) Ob ran nú in fra štruk tú ru tvo ria po zem ky, stav by,
bu do vy a za ria de nia, te le ko mu ni kač né, ener ge tic ké
a do prav né sys té my, in for mač né sie te (ïa lej len „ob -
jekty ob ran nej in fra štruk tú ry“) a zá so by štát nych
hmot ných re zerv, kto ré slú žia v čase voj ny ale bo voj no -
vé ho stavu7) na za bez pe če nie ob ra ny štá tu.

(3) Ob ran nú in fra štruk tú ru tvo ria aj po zem ky
v sprá ve práv nic kých osôb, kto ré sú v za kla da te¾ skej
pô sob nos ti mi nis ter stva, a ich udr žia va nie, roz voj,
ochra na a ob ra na sa ne uh rá dzajú zo štát ne ho roz po č -
tu.

(4) Služ by a čin nos ti pos ky to va né ozbro je ným si lám
na za bez pe če nie ob ra ny štá tu za hŕ ňa jú naj mä fi nanč -
né, zdra vot né, ve te ri nár ne, do prav né, pre prav né, te le -
ko mu ni kač né, poš to vé, zá so bo va cie, uby to va cie, vý -
skumné a ve dec ké služ by, vý rob nú, op ra vá ren skú
a sta veb nú čin nos�.

(5) Prí pra va a roz voj pod po ry ob ra ny štá tu sa za bez -
pečujú pod ¾a po trieb ob ra ny štá tu na zá kla de plá nu,
kto rý vy pra cú va mi nis ter stvo v sú čin nos ti s ïal ší mi
mi nis ter stva mi, ostat ný mi ústred ný mi or gán mi štát -
nej sprá vy, ïal ší mi or gán mi štát nej sprá vy s ce lo štát -
nou pô sob nos �ou, or gán mi miest nej štát nej sprá vy,
ob ca mi a vyš ší mi územ ný mi cel ka mi. 

§ 27

Ob jekty oso bit nej dô le ži tos ti
a ïal šie dô le ži té ob jekty

(1) Ob jekty oso bit nej dô le ži tos ti sú stra te gic ké ob -
jekty ob ran nej in fra štruk tú ry, kto rých po ško de nie ale -
bo zni če nie ob me dzí za bez pe če nie ob ra ny štá tu.

(2) Ďal šie dô le ži té ob jekty sú ob jekty ob ran nej in fra -
štruk tú ry, kto rých po ško de nie ale bo zni če nie ob me dzí
čin nos� ozbro je ných síl ale bo chod hos po dár stva Slo -
ven skej re pub li ky.

(3) Ná vr hy mi nis ter stiev, ostat ných ústred ných or -
gá nov štát nej sprá vy a ïal ších or gá nov štát nej sprá vy
s ce lo štát nou pô sob nos �ou, or gá nov miest nej štát nej
sprá vy, obcí, vyš ších územ ných cel kov a iných práv nic -
kých osôb na za ra de nie ob jektov ob ran nej in fra štruk -
tú ry do ka te gó rie ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti a do ka -

te gó rie ïal ších dô le ži tých ob jektov pod ¾a od sekov 1 a 2
ale bo ná vr hy na ich vy ra de nie po su dzu je mi nis ter stvo
a pred kla dá ich vlá de.

(4) Za ochra nu ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti a ïal -
ších dô le ži tých ob jektov ur če ných vlá dou pod ¾a toh to
zá ko na zod po ve da jú v roz sa hu svo jej pô sob nos ti mi -
nis ter stvá, ostat né ústred né or gá ny štát nej sprá vy,
ïal šie or gá ny štát nej sprá vy s ce lo štát nou pô sob nos -
�ou a sub jek ty hos po dár skej mo bi li zá cie.21)

(5) Za ob ra nu ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti a ïal ších 
dô le ži tých ob jektov zod po ve dá mi nis ter stvo v sú la de
s roz hod nu tím vlá dy pod ¾a § 6 písm. f).

(6) Kri té riá na za ra de nie ob jektov ob ran nej in fra -
štruk tú ry do ka te gó rie ob jektov oso bit nej dô le ži tos ti
a do ka te gó rie ïal ších dô le ži tých ob jektov usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis -
ter stvo.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21 znie:
„21) § 4 písm. a), d), e) a f) zá ko na č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej

mo bi li zá cii a o zmene zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 274/1993 Z. z. o vy me dze ní pô sob nos ti or gá nov vo ve -
ciach ochra ny spot re bi te ¾a.“.

19. V § 28 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Práv nic ká oso ba, fy zic ká oso ba opráv ne ná na
pod ni ka nie a fy zic ká oso ba, kto rej bola ulo že ná po vin -
nos� pos kyt nú� vec ný pros trie dok v čase voj ny ale bo
voj no vé ho stavu7) na pl ne nie úloh ob ra ny štá tu pod ¾a
toh to zá ko na, si ná rok na ná hra du ná kla dov spo je ných 
s pre pra vou vec né ho pros tried ku z mies ta, kde sa ten to 
na chá dza, na mies to jeho pos kyt nu tia a spä� uplat ňu je 
na ok res nom úra de prí sluš nom pod ¾a síd la práv nic kej
oso by ale bo pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu fy zic kej oso -
by do jed né ho me sia ca odo dňa jeho pos kyt nu tia.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 5.

20. V § 32 písm. a) sa slo vá „ob ran nej in fra štruk tú -
ry“ na hrá dza jú slo va mi „pod po ry ob ra ny štá tu“.

21. Nad § 34 sa umies tňu je nad pis, kto rý znie: „S p o-
l o č n é  u s t a n o v e n i a“.

Do te raj ší nad pis pod § 34 sa vy púš �a.

22. Za § 34 sa vkla dá § 34a, kto rý znie:

„§ 34a

(1) Zru šu jú sa územ né vo jen ské sprá vy, kto rých
územ ným ob vo dom je ok res, ok rem:
a) Územ nej vo jen skej sprá vy Ban ská Bys tri ca,
b) Územ nej vo jen skej sprá vy Bra ti sla va IV, kto rej ná -

zov od 1. ok tób ra 2003 je Územ ná vo jen ská sprá va
Bra ti sla va,

c) Územ nej vo jen skej sprá vy Ko ši ce II, kto rej ná zov od
1. ok tób ra 2003 je Územ ná vo jen ská sprá va Ko ši ce,

d) Územ nej vo jen skej sprá vy Nit ra,
e) Územ nej vo jen skej sprá vy Pre šov,
f) Územ nej vo jen skej sprá vy Tren čín,
g) Územ nej vo jen skej sprá vy Tr na va,
h) Územ nej vo jen skej sprá vy Ži li na.
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(2) K 31. de cem bru 2003 sa zru šu je
a) Vyš šia vo jen ská sprá va so síd lom v Bra ti sla ve,
b) Vyš šia vo jen ská sprá va so síd lom v Ko ši ciach. 

(3) Územ né vo jen ské sprá vy uve de né v od se ku 1
písm. a) až h) sú územ ný mi vo jen ský mi sprá va mi pod ¾a
§ 15.“.

23. Nad § 35 sa umies tňu je nad pis, kto rý znie: „P r e-
c h o d n é  u s t a n o v e n i a“.

Do te raj ší nad pis pod § 35 sa vy púš �a.

24. Za § 35 sa vkla dá § 35a, kto rý znie:

„§ 35a

(1) Prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce zo štát no za mes t -
na nec kých po me rov štát nych za mest nan cov,25) kto rí
k 30. sep tem bru 2003 vy ko ná va li štát nu služ bu v zru -
še ných územ ných vo jen ských sprá vach, pre chá dza jú
od 1. ok tób ra 2003 na tú územ nú vo jen skú sprá vu
(§ 34a ods. 1 a 3), v kto rej územ nom ob vo de mali zru še -
né územ né vo jen ské sprá vy síd lo.

(2) Územ ná vo jen ská sprá va (§ 34a ods. 1 a 3) je za -
mest ná va te ¾om pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26) kto rá je
po vin ná uspo ko ji� ná ro ky za mest nan cov tých zru še -
ných územ ných vo jen ských správ, kto ré mali v jej
územ nom ob vo de síd lo, ako aj uplat ňo va� ná ro ky tých -
to územ ných vo jen ských správ.

(3) Prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce zo štát no za mes t -
na nec kých po me rov štát nych za mest nan cov,25) kto rí
k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li štát nu služ bu vo Vyš -
šej vo jen skej sprá ve so síd lom v Bra ti sla ve a Vyš šej vo -
jen skej sprá ve so síd lom v Ko ši ciach, pre chá dza jú od
1. ja nu ára 2004 na Vyš šiu vo jen skú sprá vu so síd lom
v Ban skej Bys tri ci.

(4) Vyš šia vo jen ská sprá va so síd lom v Ban skej Bys -
tri ci je za mest ná va te ¾om pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26)
kto rá je po vin ná uspo ko ji� ná ro ky za mest nan cov zru -
še nej Vyš šej vo jen skej sprá vy so síd lom v Bra ti sla ve
a Vyš šej vo jen skej sprá vy so síd lom v Ko ši ciach, ako aj
uplat ňo va� ná ro ky zru še ných vyš ších vo jen ských
správ.

(5) Prá va a po vin nos ti z ma jet ko vo práv nych vz�a hov
a iných vz�a hov zru še ných územ ných vo jen ských správ 
pre chá dza jú od 1. ok tób ra 2003 na tú územ nú vo jen -
skú sprá vu (§ 34a ods. 1 a 3), v kto rej územ nom ob vo de
mali zru še né územ né vo jen ské sprá vy síd lo.

(6) Prá va a po vin nos ti z ma jet ko vo práv nych vz�a hov
a iných vz�a hov zru še nej Vyš šej vo jen skej sprá vy so

síd lom v Bra ti sla ve a Vyš šej vo jen skej sprá vy so síd lom
v Ko ši ciach pre chá dza jú od 1. ja nu ára 2004 na Vyš šiu
vo jen skú sprá vu so síd lom v Ban skej Bys tri ci.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 25 a 26 zne jú:
„25) § 40, 122 a 124 zá ko na č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
 26)  § 31 ods. 5 Zá kon ní ka prá ce.“.

Čl. II

Zá kon č. 320/2002 Z. z. o bran nej po vin nos ti v zne ní
zá ko na č. 512/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 7 ods. 2 sa za slo vá „Od vod vy ko ná va“ vkla da jú
slo vá „v ok rese pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu bran ca“.

2. V § 29 ods. 5 sa vy púš �a slo vo „od ve den co vi“.

3. V § 29 od sek 6 znie:
„(6) Od ve de nec ale bo vo jak, kto ré mu bol vý kon zá -

klad nej služ by ale bo ná hrad nej služ by pre ru še ný, a vo -
jak v zá lo he je po vin ný v ur če ný deň do sta vi� sa na
mies to ur če né v po vo lá va com roz ka ze. Mi mo riad na
služ ba sa za čí na pre zen tá ciou. Na pre zen tá ciu sa pri -
me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia § 11 ods. 4.“.

4. V § 29 od sek 9 znie:
„(9) Po vo lá va cí roz kaz opráv ňu je od ve den ca ale bo vo -

ja ka, kto ré mu bol vý kon zá klad nej služ by ale bo ná -
hrad nej služ by pre ru še ný, a vo ja ka v zá lo he na bez plat -
nú ces tu ve rej nou auto bu so vou do pra vou a ve rej nou
osob nou do pra vou na drá he z mies ta tr va lé ho po by tu
na mies to ur če né v po vo lá va com roz ka ze a spä�. Do -
prav co via sú po vin ní pre pra vi� oso by na vý kon mi mo -
riad nej služ by a spä� bez ná hra dy ces tov ných ná kla -
dov.“.

5. V § 31 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „pros tred níc tvom
mi nis ter stva ob ra ny“.

6. V § 39 ods. 4 sa za slo vo „po vo le ní“ vkla da jú slo vá
„ale bo ne po vo le ní“.

7. § 43 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Ak sa vo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -

soch po u ží va po jem „prí sluš ná vyš šia vo jen ská sprá va“
ale bo „vyš šie vo jen ské sprá vy“, ro zu mie sa tým „vyš šia
vo jen ská sprá va“.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2003
 okrem čl. I bodu 6, bodu 8, § 27 ods. 6 v bode 18 a čl. II
bodu 7, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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331

Z Á K O N

z 10. júla 2003

o vo¾ bách do Eu róp ske ho par la men tu

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

PRVÁ  ČASŤ

USTA NO VE NIA O VO LEB NOM PRÁ VE,
ČASE KO NA NIA VO LIEB, VO LEB NOM OB VO DE,

VO LEB NÝCH OKRSKOCH, ZO ZNA MOCH VO LI ČOV
A VO LEB NÝCH OR GÁ NOCH

§ 1

Zá klad né usta no ve nie

(1) Vo¾ by do Eu róp ske ho par la men tu na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „vo¾ by“) sa ko na jú na zá -
kla de vše obec né ho, rov né ho a pria me ho vo leb né ho
prá va taj ným hla so va ním pod ¾a zá sa dy po mer né ho za -
stú pe nia.

(2) Pos lan ci Eu róp ske ho par la men tu sú vo le ní na
pä� roč né vo leb né ob do bie, kto ré za čí na ply nú� dňom
za čiat ku pr vej schô dze Eu róp ske ho par la men tu po vy -
ko na ných vo¾ bách.

Vo leb né prá vo

§ 2

(1) Prá vo vo li� do Eu róp ske ho par la men tu na úze mí
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „prá vo vo li�“) majú ob -
ča nia Slo ven skej re pub li ky, kto rí naj ne skôr v deň vo -
lieb do vŕ ši li 18 ro kov veku a majú na úze mí Slo ven skej
re pub li ky tr va lý po byt, a ob ča nia iných člen ských štá -
tov Eu róp skej únie (ïa lej len „ob čan únie“), kto rí naj ne -
skôr v deň vo lieb do vŕ ši li 18 ro kov veku a majú po vo le -
ný na úze mí Slo ven skej re pub li ky tr va lý pobyt1) (ïa lej
len „vo lič“).

(2) Ob ča nia Slo ven skej re pub li ky, kto rí naj ne skôr
v deň vo lieb do vŕ ši li 18 ro kov veku a ne ma jú tr va lý po -
byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky a ani na úze mí iné ho 
člen ské ho štá tu Eu róp skej únie, majú prá vo vo li�, ak
sa v deň vo lieb zdr žia va jú na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky.

(3) Pre káž kou vo vý ko ne vo leb né ho prá va je
a) zá ko nom usta no ve né ob me dze nie osob nej slo bo dy

z dô vo dov ochra ny zdra via ¾udí,2)

b) vý kon tres tu od ňa tia slo bo dy,3)
c) po zba ve nie spô so bi los ti na práv ne úko ny.4)

(4) Prá vo vo li� ne ma jú ob ča nia únie, kto rí boli po zba -
ve ní vo leb né ho prá va v člen skom štá te Eu róp skej únie,
kto ré ho sú štát ny mi ob čan mi.

(5) Vo li� do Eu róp ske ho par la men tu v tých is tých
vo¾ bách mož no len v jed nom člen skom štá te Eu róp skej
únie.

§ 3

(1) Za pos lan ca Eu róp ske ho par la men tu (ïa lej len
„pos la nec“) môže by� zvo le ný 
a) ob čan Slo ven skej re pub li ky, kto rý naj ne skôr v deň

vo lieb do vŕ šil 21 ro kov veku, má tr va lý po byt na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky a ne na sta li u neho pre káž -
ky vo vý ko ne vo leb né ho prá va pod ¾a § 2 ods. 3
písm. b) a c), a 

b) ob čan únie, kto rý naj ne skôr v deň vo lieb do vŕ šil 21
ro kov veku, má po vo le ný na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky tr va lý po byt, ne bol po zba ve ný prá va kan di -
do va� v člen skom štá te Eu róp skej únie, kto ré ho je
štát nym ob ča nom, a ne na sta li u neho pre káž ky vo
vý ko ne vo leb né ho prá va pod ¾a § 2 ods. 3 písm. b)
a c).

(2) Kan di do va� za pos lan ca Eu róp ske ho par la men tu
v tých is tých vo¾ bách mož no len v jed nom člen skom
štá te Eu róp skej únie.

§ 4

Čas ko na nia vo lieb

(1) Vo¾ by vy hla su je a deň vo lieb ur ču je pred se da Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky na zá kla de roz hod nu -
tia Rady Eu róp skej únie naj ne skôr 90 dní pred ich ko -
na ním. Vy hlá se nie vo lieb sa uve rej ňu je v Zbier ke
zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.5)

(2) Vo¾ by sa ko na jú na ce lom úze mí Slo ven skej re -
pub li ky v je den deň v ne de ¾u.

(3) Vo¾ by sa ko na jú v ur če ný deň od sied mej do dvad -
sia tej dru hej ho di ny. Ak to miest ne pod mien ky vy ža du -
jú, môže sta ros ta obce ale bo sta ros ta mest skej čas ti
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1) § 34 zá ko na č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
2) § 11 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí.

§ 14 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti.
3) Zá kon č. 59/1965 Zb. o vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) § 10 a 855 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
5) § 1 ods. 2 písm. d) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 1/1993 Z. z. o Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.



(ïa lej len „sta ros ta obce“) ur či� za čia tok vo lieb na skor -
šiu ho di nu.

§ 5

Vo leb ný ob vod

Úze mie Slo ven skej re pub li ky tvo rí na úče ly vo lieb do
Eu róp ske ho par la men tu je den vo leb ný ob vod, v kto -
rom sa volí 14 pos lan cov.

§ 6

Vo leb né okrsky

(1) Na odo vzdá va nie hla so va cích líst kov a na sčí ta nie 
hla sov sa utvá rajú v ob ciach, mes tách, v mest ských
čas tiach hlav né ho mes ta Slo ven skej re pub li ky Bra ti -
sla vy a mes ta Ko ši ce (ïa lej len „obec“) vo leb né okrsky. 

(2) Vo leb né okrsky a vo leb nú miest nos� v kaž dom vo -
leb nom okrsku určí sta ros ta obce naj ne skôr 50 dní
pre do dňom vo lieb.

(3) Vo leb ný okrsok sa utvo rí tak, aby za hŕ ňal spra -
vid la 1 000 vo li čov. Pre vzdia le né čas ti obce mož no
utvo ri� samo stat né vo leb né okrsky, ak je v nich as poň
50 vo li čov.

(4) Oso bám, kto ré sa na chá dza jú v zdra vot níc kych
za ria de niach, v za ria de niach so ciál nych slu žieb a v ob -
dob ných za ria de niach, v ce lách po li caj né ho zaistenia6)
ale bo v mies tach, kde sa vy ko ná va väz ba, za bez pe čí
mož nos� vý ko nu vo leb né ho prá va v spo lu prá ci s ve dú -
cim prí sluš né ho za ria de nia okrsko vá vo leb ná ko mi sia,
v kto rej ob vo de je toto za ria de nie. Ak tie to oso by ne ma -
jú v tom to vo leb nom okrsku tr va lý po byt, vo lia na
 základe vo lič ské ho pre u ka zu, ak si ho vy žia da li. O vy -
dá va ní vo lič ských pre u ka zov pla tia usta no ve nia oso -
bit né ho zá ko na.7)

(5) Vo leb né okrsky sa ozna čia v rám ci obce po ra do -
vým čís lom v sú vis lom čí sel nom rade arab ský mi čís la -
mi. V hlav nom mes te Slo ven skej re pub li ky v Bra ti sla ve
a v mes te Ko ši ce sa vo leb né okrsky očís lu jú v samo stat -
ných čí sel ných ra doch v kaž dej mest skej čas ti. Po ra do -
vým čís lom sa vo leb ný okrsok ozna čí aj vte dy, ak je
v obci utvo re ný len je den vo leb ný okrsok.

§ 7

Zoz nam vo li čov opráv ne ných
hla so va� vo vo leb nom okrsku

(1) Zoz nam vo li čov opráv ne ných hla so va� v jed not li -
vých vo leb ných okrskoch (ïa lej len „zoz nam vo li čov“)
vy ho to ví obec na zá kla de stá le ho zo zna mu vo li čov.8)

(2) Do zo zna mu vo li čov obec do pí še vo li ča, kto rý je
ob ča nom únie, a to na jeho vlast nú žia dos�, kto rú je
pot reb né pred lo ži� obci, v kto rej má vo lič tr va lý po byt,
naj ne skôr 40 dní pre do dňom vo lieb, inak prá vo na zá -
pis do zo zna mu vo li čov za ni ká; o za pí sa ní ale bo ne za pí -

sa ní do zo zna mu vo li čov in for mu je obec žia da te ¾a
bez od klad ne.

(3) Ob čan únie pred lo ží obci pri zá pi se do zo zna mu
vo li čov vy hlá se nie, v kto rom uve die svo ju štát nu prí -
sluš nos� a vo leb ný ob vod člen ské ho štá tu Eu róp skej
únie, kto ré ho je štát nym ob ča nom, v kto rom bol na po -
sle dy za pí sa ný v zo zna me vo li čov, že ne bol v tom to
člen skom štá te zba ve ný prá va vo li� a vy ko ná svo je prá -
vo vo li� len na úze mí Slo ven skej re pub li ky, čís lo plat né -
ho ces tov né ho do kla du a ad re su tr va lé ho po by tu na
úze mí Slo ven skej re pub li ky. Žia dos� o za pí sa nie do zo -
zna mu vo li čov sa po dá va na tla či ve, kto ré vydá Mi nis -
ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis -
ter stvo vnút ra“). Ta ký to vo lič zos ta ne v tom to zo zna me
za pí sa ný do vte dy, kým ne po žia da obec o vy čiar knu tie
zo zo zna mu vo li čov, ale bo do vte dy, kým ne bu de ob cou
zo zo zna mu vo li čov vy čiar knu tý pre to, že už ne spĺ ňa
po žia dav ky na vý kon prá va vo li�.

(4) O ná miet ko vom ko na ní k zo zna mu vo li čov pla tia
usta no ve nia oso bit né ho zá ko na.9)

(5) Zoz nam ob ča nov únie za pí sa ných v obci do zo -
zna mu vo li čov za šle obec do troch dní po uply nu tí le ho -
ty pod ¾a od se ku 2 mi nis ter stvu vnút ra, kto ré ho ihneï
do ru čí Mi nis ter stvu za hra nič ných vecí Slo ven skej re -
pub li ky. Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re -
pub li ky bez od klad ne in for mu je prí sluš né člen ské štá ty 
Eu róp skej únie o za pí sa ní ich štát nych ob ča nov do zo -
zna mu vo li čov v Slo ven skej re pub li ke. Zá ro veň in for -
mu je mi nis ter stvo vnút ra o za pí sa ní ob ča nov Slo ven -
skej re pub li ky do zo zna mu vo li čov iné ho člen ské ho
štá tu Eu róp skej únie.

(6) Obec na zá kla de ozná me nia mi nis ter stva vnút ra
vy čiark ne zo zo zna mu vo li čov ob ča na Slo ven skej re -
pub li ky, kto rý je za pí sa ný v zo zna me vo li čov iné ho
člen ské ho štá tu Eu róp skej únie.

(7) Obec odo vzdá okrsko vej vo leb nej ko mi sii zoz nam
vo li čov v dvoch rov no pi soch naj ne skôr dve ho di ny pred 
za ča tím hla so va nia.

Vo leb né or  gá ny

§ 8

Všeobecné ustanovenia

(1) Pre vo¾ by sa zria ïu jú tie to vo leb né or gá ny:
a) Ústred ná vo leb ná ko mi sia,
b) ok res né vo leb né ko mi sie,
c) okrsko vé vo leb né ko mi sie.

(2) Čle nom vo leb nej ko mi sie môže by� vo lič. Vo lič
môže by� čle nom len jed nej vo leb nej ko mi sie. Kan di dát
na pos lan ca (ïa lej len „kan di dát“) ne mô že by� čle nom
vo leb nej ko mi sie.

(3) Vo leb né ko mi sie sa utvo ria z rov na ké ho poč tu zá -
stup cov po li tic kých strán ale bo po li tic kých hnu tí (ïa lej 
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6) § 42 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) § 7 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 80/1990 Zb. o vo¾ bách do Slo ven skej ná rod nej rady v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) § 4, 5 a § 6 ods. 1, 2 a 3 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 80/1990 Zb. 
9) § 8 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 80/1990 Zb.



len „po li tic ká stra na“), ale bo vo leb ných ko a lí cií po li tic -
kých strán (ïa lej len „ko a lí cia“), kto ré po dá va jú kan di -
dát nu lis ti nu. Meno a priez vis ko zá stup cu a ná hrad ní -
ka s uve de ním pres nej ad re sy ich tr va lé ho po by tu
ozna mu je po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia v le ho tách
pod ¾a § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 tomu, kto zvo -
lá va prvé za sa da nie vo leb nej ko mi sie. Na ozná me nia
do ru če né po zá ko nom usta no ve ných le ho tách sa ne pri -
hlia da. 

(4) Ne za re gis tro va nie kan di dát nej lis ti ny ale bo jej
vza tie spä� po li tic kou stra nou ale bo ko a lí ciou má za
ná sle dok zá nik člen stva zá stup cov tej to po li tic kej stra -
ny ale bo ko a lí cie vo vo leb ných ko mi siách. 

(5) Funk cia čle na vo leb nej ko mi sie za ni ká aj dňom
do ru če nia pí som né ho ozná me nia o od vo la ní čle na po li -
tic kou stra nou ale bo ko a lí ciou, kto rá ho de le go va la,
ale bo pí som né ho ozná me nia čle na o vzda ní sa funk cie
pred se do vi vo leb nej ko mi sie, ale bo ak de le go va ný zá -
stup ca po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie ne zlo ží s¾ub ani
na dru hom za sa da ní vo leb nej ko mi sie. Pred se da vo leb -
nej ko mi sie po vo lá ná hrad ní ka, ak za nik la funk cia čle -
na vo vo leb nej ko mi sii.

(6) Čle no via vo leb nej ko mi sie sa ují ma jú svo jej funk -
cie zlo že ním s¾u bu toh to zne nia: „S¾u bu jem na svo ju
čes�, že bu dem sve do mi te a ne stran ne vy ko ná va� svo ju
funk ciu a bu dem sa pri tom ria di� Ús ta vou Slo ven skej
re pub li ky a zá kon mi.“. S¾ub skla dá člen vo leb nej ko mi -
sie do rúk toho, kto zvo lá jej za sa da nie. Zlo že nie s¾u bu
po tvr dí člen vo leb nej ko mi sie svo jím pod pi som.

(7) Vo leb ná ko mi sia je uzná ša nias chop ná, ak je prí -
tom ná nad po lo vič ná väč ši na všet kých jej čle nov. Na
pri ja tie plat né ho uzne se nia je pot reb ná väč ši na hla sov
prí tom ných čle nov. V prí pa de rov nos ti hla sov sa ná vrh
po va žu je za od miet nu tý. O prie be hu za sa da nia vy ho to -
vu je vo leb ná ko mi sia zá pis ni cu. 

(8) Vo leb ná ko mi sia si na svo jom pr vom za sa da ní
určí žre bom zo všet kých čle nov svoj ho pred se du a pod -
pred se du. Žre bo va nie ria di za pi so va te¾ vo leb nej ko mi -
sie.

(9) Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re pub li ky na prí pra -
vu spra co va nia a spra co va nie vý sled kov vo lieb utvá ra
pre Ústred nú vo leb nú ko mi siu a ok res né vo leb né ko mi -
sie od bor né (su ma ri zač né) út va ry. Čle no via od bor ných
(su ma ri zač ných) út va rov vo leb ných ko mi sií skla da jú
s¾ub v zne ní a spô so bom uve de ným v od se ku 6.

§ 9

Za pi so va te¾ vo leb nej ko mi sie

(1) Za pi so va te¾ vo leb nej ko mi sie za bez pe ču je or ga ni -
zač né a ad mi nis tra tív ne zá le ži tos ti sú vi sia ce s prí pra -
vou a prie be hom ro ko va nia vo leb nej ko mi sie, zú čas t -
ňu je sa na za sa da niach vo leb nej ko mi sie a plní funk ciu 
od bor né ho po rad cu vo leb nej ko mi sie.

(2) Za pi so va te ¾a
a) Ústred nej vo leb nej ko mi sie vy me nú va a od vo lá va

vlá da Slo ven skej re pub li ky,
b) ok res nej vo leb nej ko mi sie vy me nú va a od vo lá va

pred nos ta ok res né ho úra du,

c) okrsko vej vo leb nej ko mi sie vy me nú va a od vo lá va
sta ros ta obce.

(3) Za pi so va te ¾a
a) Ústred nej vo leb nej ko mi sie vy me nu je vlá da Slo ven -

skej re pub li ky naj ne skôr 70 dní pre do dňom vo lieb,
b) ok res nej vo leb nej ko mi sie vy me nu je pred nos ta ok -

res né ho úra du naj ne skôr 50 dní pre do dňom vo lieb,
c) okrsko vej vo leb nej ko mi sie vy me nu je sta ros ta obce

naj ne skôr 35 dní pre do dňom vo lieb.

(4) Za pi so va te¾ skla dá s¾ub v zne ní a spô so bom uve -
deným v § 8 ods. 6.

§ 10

Ústred ná vo leb ná ko mi sia

(1) Kaž dá po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia, kto rá po dá -
va kan di dát nu lis ti nu, ozná mi naj ne skôr 65 dní pre do
dňom vo lieb meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu 
jed né ho čle na a jed né ho ná hrad ní ka do Ústred nej vo -
leb nej ko mi sie pred se do vi vlá dy Slo ven skej re pub li ky.

(2) Prvé za sa da nie Ústred nej vo leb nej ko mi sie sa
usku toč ní do pia tich dní po uply nu tí le ho ty uve de nej
v od se ku 1; za sa da nie zvo lá pred se da vlá dy Slo ven skej
re pub li ky.

(3) Ústred ná vo leb ná ko mi sia
a) pre skú ma va kan di dát ne lis ti ny a roz ho du je o ich re -

gis trá cii ale bo o od miet nu tí ich re gis trá cie,
b) do hlia da na pri pra ve nos� vo leb ných ko mi sií niž ších

stup ňov za bez pe čo va� úlo hy pod ¾a toh to zá ko na,
c) roz ho du je o s�až nos tiach na pos tup ok res ných vo -

leb ných ko mi sií,
d) zis �u je a uve rej ňu je vý sled ky vo lieb,
e) vy ho to ví zá pis ni cu o vý sled ku vo lieb a odo vzdá ju

pred se do vi Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky,
f) vy dá zvo le ným kan di dá tom osved če nie o zvo le ní,
g) vy hla su je na stú pe nie ná hrad ní kov,
h) odo vzdá vo leb né do ku men ty do úscho vy mi nis ter -

stvu vnút ra.

(4) Mi nis ter stvo vnút ra utvá ra na po moc pri pl ne ní
úloh Ústred nej vo leb nej ko mi sie odborno -administra-
tív ny út var.

§ 11

Ok res ná vo leb ná ko mi sia

(1) Kaž dá po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia, kto rá po dá -
va kan di dát nu lis ti nu, ozná mi naj ne skôr 45 dní pre do
dňom vo lieb meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu 
jed né ho čle na a jed né ho ná hrad ní ka do ok res nej vo leb -
nej ko mi sie pred nos to vi ok res né ho úra du.

(2) Ok res ná vo leb ná ko mi sia musí ma� naj me nej pä�
čle nov. Ak ok res ná vo leb ná ko mi sia nie je v tom to poč te 
utvo re ná spô so bom uve de ným v od se ku 1 ale bo ak po -
čet jej čle nov kles ne pod pä� a nie je ná hrad ník, vy me -
nu je zos tá va jú cich čle nov pred nos ta ok res né ho úra du.

(3) Prvé za sa da nie ok res nej vo leb nej ko mi sie sa
usku toč ní do pia tich dní po uply nu tí le ho ty uve de nej
v od se ku 1; za sa da nie zvo lá pred nos ta ok res né ho úra -
du.
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(4) Ok res ná vo leb ná ko mi sia
a) do hlia da na pri pra ve nos� okrsko vých vo leb ných ko -

mi sií za bez pe čo va� úlo hy pod ¾a toh to zá ko na,
b) roz ho du je o s�až nos tiach na pos tup okrsko vých vo -

leb ných ko mi sií,
c) do ze rá na spra co va nie vý sled kov hla so va nia vo vo -

leb ných okrskoch,
d) vy ho to ví zá pis ni cu o prie be hu a vý sled ku hla so va -

nia v ok rese a bez od klad ne ju odo vzdá Ústred nej vo -
leb nej ko mi sii,

e) odo vzdá vo leb né do ku men ty do úscho vy ok res né mu 
úra du.

§ 12

Okrsko vá vo leb ná ko mi sia

(1) Kaž dá po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia, kto rej kan -
di dát na lis ti na bola za re gis tro va ná, ozná mi naj ne skôr
30 dní pre do dňom vo lieb meno, priez vis ko a ad re su tr -
va lé ho po by tu jed né ho čle na a jed né ho ná hrad ní ka do
okrsko vej vo leb nej ko mi sie sta ros to vi obce.

(2) Okrsko vá vo leb ná ko mi sia musí ma� naj me nej
pä� čle nov. Ak okrsko vá vo leb ná ko mi sia nie je v tom to
poč te utvo re ná spô so bom uve de ným v od se ku 1 ale bo
ak po čet jej čle nov kles ne pod pä� a nie je ná hrad ník,
vy me nu je zos tá va jú cich čle nov sta ros ta obce.

(3) Prvé za sa da nie okrsko vej vo leb nej ko mi sie sa
usku toč ní do siedmich dní po uply nu tí le ho ty uve de nej 
v od se ku 1; za sa da nie zvo lá sta ros ta obce.

(4) Okrsko vá vo leb ná ko mi sia
a) za bez pe ču je správ ny prie beh hla so va nia, naj mä do -

ze rá na správ ne odo vzdá va nie hla so va cích líst kov,
b) do pĺ ňa zoz nam vo li čov a odo be rá vo lič ské pre u ka zy,
c) po su dzu je plat nos� hla so va cích líst kov,
d) sčí ta hla sy a vy ho to ví zá pis ni cu o prie be hu a vý sled -

ku hla so va nia vo vo leb nom okrsku a bez od klad ne ju 
odo vzdá prí sluš nej ok res nej vo leb nej ko mi sii,

e) odo vzdá vo leb né do ku men ty do úscho vy obci.

DRU  HÁ  ČASŤ

KAN DI DÁT NE LIS TI NY, HLA SO VA NIE
A ZIS ŤO VA NIE VÝ SLED KOV VO LIEB

§ 13

Po dá va nie kan di dát nych lis tín

(1) Kan di dátnu lis tinu do ru čí po li tic ká stra na re gis -
tro va ná pod ¾a oso bit né ho zákona10) pros tred níc tvom
svoj ho spl no moc nen ca v dvoch rov no pi soch naj ne skôr
65 dní pre do dňom vo lieb za pi so va te ¾o vi Ústred nej vo -
leb nej ko mi sie.

(2) Po li tic ké stra ny sa môžu do hod nú� na po da ní
spo loč nej kan di dát nej lis ti ny a utvo ri� ko a lí ciu. Pre ko -
a lí ciu sa po u ži jú usta no ve nia toh to zá ko na tý ka jú ce sa
po li tic kej stra ny, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(3) Kan di dát na lis ti na ob sa hu je
a) ne skrá te ný ná zov po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie,
b) zoz nam kan di dá tov, kto rý ob sa hu je meno, priez vis -

ko, aka de mic ký ti tul, vek, za mest na nie, ad re su tr -
va lé ho po by tu kan di dá ta, člen stvo v po li tic kej stra -
ne ale bo údaj o tom, že kan di dát nie je čle nom
žiad nej po li tic kej stra ny (ïa lej len „bez po li tic kej prí -
sluš nos ti“),

c) po ra die na kan di dát nej lis ti ne vy jad re né arab ským
čís lom pri všet kých kan di dá toch,

d) pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu po li tic kej stra ny
a od tla čok jej pe čiat ky; na kan di dát nej lis ti ne ko a lí -
cie sa uve die pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu kaž dej
po li tic kej stra ny tvo ria cej ko a lí ciu a od tlač ky ich pe -
čia tok,

e) po tvr de nie o uhra de ní vo leb nej ka u cie 50 000 Sk
(ïa lej len „ka u cia“), 

f) vlast no ruč ne pod pí sa né vy hlá se nie kaž dé ho kan di -
dá ta uve de né ho na kan di dát nej lis ti ne, v kto rom
1. ob čan Slo ven skej re pub li ky uve die, že sú hla sí so

svo jou kan di da tú rou, že ne dal sú hlas, aby bol
uve de ný na kan di dát nej lis ti ne inej po li tic kej
stra ny ale bo ko a lí cie, a že nie sú mu zná me pre -
káž ky vo li te¾ nos ti,

2. ob čan únie uve die svo ju štát nu prí sluš nos�, že
sú hla sí so svo jou kan di da tú rou, že ne dal sú hlas, 
aby bol uve de ný na kan di dát nej lis ti ne inej po li -
tic kej stra ny ale bo ko a lí cie, že nie sú mu zná me
pre káž ky vo li te¾ nos ti a že ne kan di du je vo vo¾ -
bách do Eu róp ske ho par la men tu v inom člen -
skom štá te Eu róp skej únie; sú čas ne pred lo ží
v slo ven skom ja zy ku osved če nie kom pe tent ných
správ nych or gá nov člen ské ho štá tu Eu róp skej
únie, kto ré ho je štát nym ob ča nom, po tvr dzu jú ce, 
že v tom to člen skom štá te ne bol zba ve ný prá va
kan di do va� vo vo¾ bách ale bo že tým to or gá nom
nie je zná ma ta ká to prí či na ne spô so bi los ti. 

(4) Na kan di dát nej lis ti ne môže po li tic ká stra na
uvies� ako kan di dá ta len svoj ho čle na ale bo oso bu bez
po li tic kej prí sluš nos ti. Ak po dá va kan di dát nu lis ti nu
ko a lí cia, môže na nej uvies� ako kan di dá ta len čle na
nie ktorej po li tic kej stra ny tvo ria cej ko a lí ciu ale bo oso -
bu bez po li tic kej prí sluš nos ti.

(5) Na kan di dát nej lis ti ne môže po li tic ká stra na ale -
bo ko a lí cia uvies� naj viac 14 kan di dá tov.

(6) Na kan di dát nej lis ti ne môže po li tic ká stra na ale -
bo ko a lí cia uvies� svoj gra fic ký znak.

(7) Po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia uhra dí ka u ciu
50 000 Sk pred po da ním kan di dát nej lis ti ny. Ka u cia sa 
uhrá dza na oso bit ný účet, kto rý na ten to účel zria di
mi nis ter stvo vnút ra v Ná rod nej ban ke Slo ven ska. Čís lo 
účtu ozná mi za pi so va te¾ Ústred nej vo leb nej ko mi sie na 
po žia da nie tej po li tic kej stra ne ale bo ko a lí cii, kto rá
mie ni poda� kan di dát nu lis ti nu. Mi nis ter stvo vnút ra
vrá ti do jed né ho me sia ca po vy hlá se ní vý sled ku vo lieb
po li tic kej stra ne ale bo ko a lí cii uhra de nú ka u ciu, ak
po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia zís ka as poň dve per cen -
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10) Zá kon č. 424/1991 Zb. o zdru žo va ní v po li tic kých stra nách a po li tic kých hnu tiach v zne ní ne skor ších pred pi sov.



tá z cel ko vé ho poč tu odo vzda ných plat ných hla sov.
 Kau cie, kto ré sa ne vra ca jú, a úro ky z ka u cií sú príj -
mom štát ne ho roz po čtu.

 (8) V prí lo he ku kan di dát nej lis ti ne určí po li tic ká
stra na ale bo ko a lí cia svoj ho spl no moc nen ca a jeho ná -
hrad ní ka a uve die ich mená, priez vis ká a ad re sy tr va lé -
ho po by tu. Spl no moc nen com ani jeho ná hrad ní kom
ne mô že by� kan di dát. Úkon mi svoj ho spl no moc nen ca
vo vo leb ných ve ciach je po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia
via za ná. Na stú pe nie ná hrad ní ka na mies to spl no moc -
nen ca ozná mi po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia Ústred nej
vo leb nej ko mi sii. 

 (9) Za pi so va te¾ zis tí, či pred lo že né kan di dát ne lis ti -
ny spĺ ňa jú usta no ve né ná le ži tos ti. Ak to tak nie je, vy -
zve spl no moc nen ca po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie, aby 
v le ho te do troch dní kan di dát nu lis ti nu upra vil.

(10) Po da nie kan di dát nej lis ti ny za pi so va te¾ po tvr dí
spl no moc nen co vi po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie na
dru hom rov no pi se kan di dát nej lis ti ny. Za pi so va te¾
pred lo ží kan di dát ne lis ti ny Ústred nej vo leb nej ko mi sii
na pre skú ma nie a re gis trá ciu na jej pr vom za sa da ní.

§ 14

Pre skú ma va nie kan di dát nych lis tín
Ústred nou vo leb nou ko mi siou

(1) Ústred ná vo leb ná ko mi sia za čne pre skú ma va�
pred lo že né kan di dát ne lis ti ny naj ne skôr 55 dní pre do
dňom vo lieb.

(2) Ústred ná vo leb ná ko mi sia pre skú ma kan di dát nu
lis ti nu, či spĺ ňa pod mien ky pod ¾a toh to zá ko na, a vy -
čiark ne kan di dá tov,
a) kto rí ne spĺ ňa jú pod mien ky uve de né v § 3 ods. 1,
b) pri kto rých nie je pri po je né vy hlá se nie pod ¾a § 13

ods. 3 písm. f) pr vé ho bodu ale bo dru hé ho bodu,
c) kto rí sú uve de ní na kan di dát nych lis ti nách via ce -

rých po li tic kých strán ale bo ko a lí cií, na tej kan di -
dát nej lis ti ne, ku kto rej nie je pri po je né vy hlá se nie
pod ¾a § 13 ods. 3 písm. f) pr vé ho bodu ale bo dru hé ho 
bodu; ak kan di dát pod pí sal vy hlá se nie k via ce rým
kan di dát nym lis ti nám, vy čiark ne ho na všet kých
kan di dát nych lis ti nách,

d) kto rí sú uve de ní na kan di dát nej lis ti ne v inom člen -
skom štá te Eu róp skej únie,

e) kto rí sú uve de ní na kan di dát nej lis ti ne nad naj vy š -
šie usta no ve ný po čet pod ¾a § 13 ods. 5.

§ 15

Re gis trá cia kan di dát nych lis tín

(1) Ústred ná vo leb ná ko mi sia za re gis tru je naj ne skôr
45 dní pre do dňom vo lieb kan di dát ne lis ti ny, kto ré sú
v sú la de s tým to zá ko nom, ako aj kan di dát ne lis ti ny,
kto ré boli upra ve né pod ¾a § 14 ods. 2. Re gis trá cia je
pod mien kou vy ho to ve nia hla so va cích líst kov.

(2) Ústred ná vo leb ná ko mi sia v le ho te pod ¾a od se -
ku 1 od miet ne re gis trá ciu kan di dát nej lis ti ny, kto rá nie 

je v sú la de s tým to zá ko nom a ne mož no ju upra vi�  po -
d¾a § 14 ods. 2.

(3) Za pi so va te¾ Ústred nej vo leb nej ko mi sie do 24 ho -
dín od roz hod nu tia Ústred nej vo leb nej ko mi sie do ru čí
roz hod nu tie pod ¾a od se kov 1 a 2 dotk nu tej po li tic kej
stra ne ale bo ko a lí cii.

(4) Pro ti roz hod nu tiu Ústred nej vo leb nej ko mi sie
o re gis trá cii kan di dát nej lis ti ny, o re gis trá cii kan di dát -
nej lis ti ny s úpra va mi pod ¾a § 14 ods. 2 a pro ti roz hod -
nu tiu o od miet nu tí re gis trá cie kan di dát nej lis ti ny môže 
dotk nu tá kan di du jú ca po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia
poda� ná vrh na vy da nie roz hod nu tia o po ne cha ní kan -
di dá ta na kan di dát nej lis ti ne ale bo ná vrh na vy da nie
roz hod nu tia o za re gis tro va ní kan di dát nej lis ti ny, ale bo
ná vrh na vy da nie roz hod nu tia o zru še ní re gis trá cie
kan di dát nej lis ti ny na Naj vy šší súd Slo ven skej re pub li -
ky.11) Ná vrh tre ba poda� do troch dní odo dňa roz hod -
nu tia Ústred nej vo leb nej ko mi sie. Naj vy šší súd Slo ven -
skej re pub li ky je po vin ný roz hod nú� do pia tich dní odo
dňa po da nia ná vr hu. Pro ti roz hod nu tiu Naj vy ššie ho
súdu Slo ven skej re pub li ky sa ne mož no od vo la�.

(5) Mi nis ter stvo vnút ra za šle ob ciam zoz nam kan di -
dá tov uve de ných na za re gis tro va ných kan di dát nych
lis ti nách naj ne skôr 25 dní pre do dňom vo lieb. Obce za -
bez pe čia, aby bol zoz nam za sla ný kaž dé mu vo li čo vi
naj ne skôr 20 dní pre do dňom vo lieb. 

(6) Zoz nam ob ča nov iných člen ských štá tov Eu róp -
skej únie uve de ných na za re gis tro va ných kan di dát -
nych lis ti nách do ru čí mi nis ter stvo vnút ra v le ho te do
30 dní pre do dňom vo lieb Mi nis ter stvu za hra nič ných
vecí Slo ven skej re pub li ky pre pot re by in for mo va nia
prí sluš ných člen ských štá tov Eu róp skej únie. 

(7) O ob ča noch Slo ven skej re pub li ky kan di du jú cich
v inom člen skom štá te Eu róp skej únie in for mu je Mi nis -
ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky na zá -
kla de ozná me nia člen ské ho štá tu Eu róp skej únie mi -
nis ter stvo vnút ra, kto ré zoz nam ta kýchto ob ča nov
pred lo ží Ústred nej vo leb nej ko mi sii.

(8) Ak Ústred ná vo leb ná ko mi sia zo zo zna mu pod ¾a
od se ku 7 zis tí, že kan di dát, kto ré ho za re gis tro va la, kan -
di du je aj v inom člen skom štá te Eu róp skej únie, bez od -
klad ne za bez pe čí zve rej ne nie tej to sku toč nos ti vo vo -
leb ných miest nos tiach. Úda je o kan di dá to vi zos tá va jú
na hla so va com líst ku, ale pri pri de ¾o va ní man dá tov sa
na neho ne pri hlia da.

§ 16

Vza tie kan di dát nej lis ti ny spä�,
vzda nie sa a od vo la nie kan di da tú ry

(1) Po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia môže do troch dní
pre do dňom vo lieb pí som ne pros tred níc tvom spl no -
moc nen ca vzia� svo ju kan di dát nu lis ti nu spä�.

(2) Kan di dát sa môže svo jej kan di da tú ry pí som ne
vzda�. Kan di da tú ru kan di dá ta môže pí som ne od vo la�
aj po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia, kto rá ho kan di do va -
la.
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11) § 200g Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.



(3) Vza tie kan di dát nej lis ti ny spä� po li tic kou stra -
nou ale bo ko a lí ciou, vzda nie sa ale bo od vo la nie kan di -
da tú ry ne mož no vzia� spä�. Tie to sku toč nos ti je pot reb -
né pí som ne do ru či� pred se do vi Ústred nej vo leb nej
ko mi sie, kto rý za bez pe čí ich zve rej ne nie.

(4) Ak sa kan di dát vzdal ale bo bol od vo la ný po za re -
gis tro va ní kan di dát nej lis ti ny, úda je o kan di dá to vi  zo -
stávajú na hla so va com líst ku, ale pri pri de ¾o va ní man -
dá tov sa na neho ne pri hlia da.

§ 17

Čís lo va nie kan di dát nych lis tín

Ústred ná vo leb ná ko mi sia naj ne skôr 40 dní pre do
dňom vo lieb určí žre bom čís lo, kto rým sa ozna čí za re -
gis tro va ná kan di dát na lis ti na kaž dej po li tic kej stra ny
ale bo ko a lí cie. Kan di dát nej lis ti ne, kto rá je do da toč ne
za re gis tro va ná na zá kla de roz hod nu tia Naj vy ššie ho
súdu Slo ven skej re pub li ky, pri de lí Ústred ná vo leb ná
ko mi sia čís lo, kto ré na sle du je za naj vy šším vy žre bo va -
ným čís lom. Čís la kan di dát nych lis tín bez od klad ne
ozná mi Ústred ná vo leb ná ko mi sia kan di du jú cim po li -
tic kým stra nám a ko a lí ciám a za bez pe čí ich zve rej ne -
nie.

§ 18

Hla so va cie líst ky

(1) Hla so va cí lís tok sa vy ho to ví pre kaž dú po li tic kú
stra nu a ko a lí ciu, kto rej kan di dát na lis ti na bola za re -
gis tro va ná.

(2) Mi nis ter stvo vnút ra za bez pe čí na zá kla de za re -
gis tro va ných kan di dát nych lis tín pot reb ný po čet hla -
so va cích líst kov. Na hla so va com líst ku musí by� uve de -
né vy žre bo va né čís lo kan di dát nej lis ti ny, ne skrá te ný
ná zov po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie, meno a priez vis -
ko kan di dá ta, aka de mic ký ti tul, vek, za mest na nie,
obec jeho tr va lé ho po by tu a člen stvo v po li tic kej stra ne
ale bo údaj o tom, že kan di dát je bez po li tic kej prí sluš -
nos ti. Po ra die kan di dá tov na hla so va com líst ku musí
by� zhod né s po ra dím na kan di dát nej lis ti ne. Ak po li -
tic ká stra na ale bo ko a lí cia na kan di dát nej lis ti ne
uvied la svoj gra fic ký znak, uve die sa aj na hla so va com
líst ku.

(3) Hla so va cie líst ky mu sia by� vy ho to ve né pís mom
toho is té ho dru hu a rov na kej ve¾ ko sti na pa pie ri rov na -
kej far by a akos ti a tých is tých roz me rov. Hla so va cie
líst ky sú opat re né od tlač kom pe čiat ky mi nis ter stva
vnút ra.

(4) Mi nis ter stvo vnút ra za šle hla so va cie líst ky sta -
ros tom obcí, kto rí za bez pe čia, aby boli do ru če né naj ne -
skôr v deň vo lieb všet kým okrsko vým vo leb ným ko mi -
siám.

(5) Vo lič do sta ne hla so va cie líst ky vo vo leb nej miest -
nos ti v deň ko na nia vo lieb.

(6) Ak dô jde k zru še niu po li tic kej stra ny ale bo k po -
za sta ve niu jej čin nos ti,12) ale bo k vza tiu spä� kan di dát -
nej lis ti ny po li tic kou stra nou v čase po za re gis tro va ní
kan di dát nej lis ti ny, hla so va cie líst ky tej to po li tic kej
stra ny sa ne vy ho to via, a ak sú vy ho to ve né, vo leb né ko -
mi sie za bez pe čia, aby sa vo li čom vo vo leb ných miest -
nos tiach ne roz dá va li; ak už roz da né boli, pri sčí ta ní
hla sov sa na ne ne pri hlia da. To isté pla tí, ak dô jde
k vza tiu spä� kan di dát nej lis ti ny ko a lí ciou ale bo dô jde
k zru še niu ale bo po za sta ve niu čin nos ti jed nej z po li tic -
kých strán, kto rá tvo rí ko a lí ciu.

§ 19

Vy sie la nie po li tic kej re kla my
a umies tňo va nie vo leb ných pla gá tov

(1) Slo ven ský rozhlas13) a Slo ven ská televízia14) vy -
hradia a vy sie la te¾, kto rý má opráv ne nie na vy sie la nie
na zá kla de li cen cie (ïa lej len „vy sie la te¾ s li cen ciou“),15)
môže vy hra di� na po li tic kú re kla mu naj viac po 30 mi -
nút vy sie la cie ho času pre kan di du jú cu po li tic kú stra -
nu ale bo ko a lí ciu, spo lu však naj viac pä� ho dín vy sie la -
cie ho času. Zod po ved nos� za ob sah re lá cií vy sie la ných
v rám ci po li tic kej re kla my po čas ur če né ho času majú
kan di du jú ce po li tic ké stra ny ale bo ko a lí cie. Slo ven ský
roz hlas, Slo ven ská te le ví zia a vy sie la te¾ s li cen ciou za -
bez pe čia zre te¾ né ozna če nie a od de le nie toh to vy sie la -
nia od ostat ných re lá cií od vy sie la ním ozna mu, že ide
o pla te nú po li tic kú re kla mu.

(2) Vy sie la nie po li tic kej re kla my sa za čí na 21 dní
pre do dňom vo lieb.

(3) Ná kla dy na po li tic kú re kla mu vo vy sie la ní Slo -
ven ské ho roz hla su, Slo ven skej te le ví zie a vy sie la te ¾a
s li cen ciou uhrá dza jú kan di du jú ce po li tic ké stra ny
ale bo ko a lí cie. Slo ven ský roz hlas, Slo ven ská te le ví zia
a vy sie la te¾ s li cen ciou sú po vin ní za bez pe či� pre všet ky 
kan di du jú ce po li tic ké stra ny ale bo ko a lí cie rov na ké
pod mien ky ná ku pu vy sie la cie ho času a rov na ké ce no -
vé a pla tob né pod mien ky.

(4) Za po li tic kú re kla mu sa ne po va žu je vy sie la nie
spra vo daj ských a pub li cis tic kých re lá cií, ak sú v sú la -
de s prog ra mo vou služ bou.16) Slo ven ský roz hlas, Slo -
ven ská te le ví zia a vy sie la te¾ s li cen ciou sú po vin ní za -
bez pe či�, aby spra vo daj ské a pub li cis tic ké re lá cie boli
vy vá že né a ne stran né.

(5) Vy sie la nie iných re lá cií s vý nim kou spra vo daj -
ských a pub li cis tic kých re lá cií pod ¾a od se ku 4 a tých,
kto ré sú ve no va né po li tic kej re kla me pod ¾a od se ku 1,
kto ré by moh li ovplyv ni� hla so va nie vo li čov v pro spech
ale bo v ne pros pech kan di du jú cej po li tic kej stra ny ale -
bo ko a lí cie, je v čase vy hra de nom na vy sie la nie po li tic -
kej re kla my za ká za né.
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12) § 12 až 15 zá ko na č. 424/1991 Zb.
13) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 255/1991 Zb. o Slo ven skom roz hla se v zne ní ne skor ších pred pi sov.
14) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 254/1991 Zb. o Slo ven skej te le ví zii v zne ní ne skor ších pred pi sov.
15) § 2 ods. 1 písm. b) zá ko na č. 308/2000 Z. z. o vy sie la ní a ret ran smi sii a o zme ne zá ko na č. 195/2000 Z. z. o te le ko mu ni ká ciách.
16) § 3 písm. e) zá ko na č. 308/2000 Z. z.



(6) Po ru še nie pra vi diel o vy sie la ní po li tic kej re kla my
pod ¾a toh to zá ko na sa po stih u je pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.17)

(7) Umies tňo va� vo leb né pla gá ty a iné no si če in for -
má cií na ve rej ných prie stran stvách mož no za ča� 21 dní 
pre do dňom vo lieb len na tých mies tach, kto ré vy hra di -
la obec svojím vše obec ne zá väz ným na ria de ním. Vy -
hra de ná plo cha musí zod po ve da� zá sa dám rov nos ti
kan di du jú cich po li tic kých strán ale bo ko a lí cií. 

(8) Vy sie la� ale bo zve rej ňo va� in for má cie o kan di du -
jú cich po li tic kých stra nách ale bo ko a lí ciách v ich pro -
spech ale bo v ich ne pros pech slo vom, pís mom, zvu kom 
ale bo ob ra zom v roz hla so vom vy sie la ní a te le víz nom vy -
sie la ní, v hro mad ných in for mač ných pros tried koch,
v bu do vách, kde síd lia okrsko vé vo leb né ko mi sie,
a v ich bez pros tred nom oko lí je 48 ho dín pred za čiat -
kom vo lieb a v deň vo lieb za ká za né.

(9) V deň vo lieb je za ká za né zve rej ňo va� vý sled ky vo -
leb ných prie sku mov.

§ 20

In for mo va nie vo li čov

Obec naj ne skôr 50 dní pre do dňom vo lieb určí čas
a mies to ko na nia vo lieb v obci. Ak sa na úze mí obce
zria di lo viac vo leb ných okrskov, usta no ví tiež, kto ré
čas ti ob ce pat ria k jed not li vým vo leb ným okrskom.
Obec naj ne skôr 20 dní pre do dňom vo lieb za šle kaž dé -
mu vo li čo vi za pí sa né mu v zo zna me vo li čov ozná me nie,
v kto rom uve die čas ko na nia vo lieb, vo leb ný okrsok
a mies to, kde môže vo lič vo li�; v ozná me ní tiež upo zor ní
na po vin nos� pre u ká za� sa pred hla so va ním pre u ka -
zom to tož nos ti a uve die spô sob úpra vy hla so va cie ho
líst ka.

§ 21

Prí pra vy vo vo leb nej miest nos ti

Pred za ča tím vo lieb pred se da okrsko vej vo leb nej ko -
mi sie za prí tom nos ti čle nov ko mi sie skon tro lu je vo leb -
nú schrán ku a pre nos nú vo leb nú schrán ku a po tom
obi dve schrán ky za pe ča tí. Skon tro lu je aj vy ba ve nie vo -
leb nej miest nos ti, či je pri pra ve ný v dvoch rov no pi soch
zoz nam vo li čov a do sta ču jú ci po čet hla so va cích líst kov
a ne prie h¾ad ných obá lok rov na kej ve¾ ko sti, akos ti
a far by opat re ných od tlač kom úrad nej pe čiat ky obce
(ïa lej len „obál ka“). Po tom vy hlá si hla so va nie za za ča -
té.

§ 22

Prie sto ry ur če né na úpra vu hla so va cích líst kov

(1) Vo leb né miest nos ti sú upra ve né tak, aby bola za -
ru če ná taj nos� hla so va nia. Kaž dý vo lič s hla so va cí mi
líst ka mi musí pre js� prie sto rom ur če ným na ich úpra -
vu. Po čet tých to prie sto rov určí obec s pri hliad nu tím
na po čet vo li čov vo vo leb nom okrsku.

(2) V prie sto re ur če nom na úpra vu hla so va cích líst -
kov ne smie by� sú čas ne s vo li čom ok rem prí pa du  po d¾a 
§ 23 ods. 6 nik to prí tom ný.

§ 23

Spô sob hla so va nia

(1) Vo li či pred stu pu jú pred okrsko vú vo leb nú ko mi -
siu a hla su jú osob ne. Za stú pe nie nie je prí pust né. Čle -
no via okrsko vej vo leb nej ko mi sie ne smú vo li čom upra -
vo va� hla so va cie líst ky.

(2) Vo lič po prí cho de do vo leb nej miest nos ti pre u ká že 
svo ju to tož nos� a po zá zna me v oboch rov no pi soch zo -
zna mu vo li čov vydá okrsko vá vo leb ná ko mi sia vo li čo vi
prázd nu obál ku a hla so va cie líst ky. 

(3) Vo li ča, kto rý sa do sta vil do vo leb nej miest nos ti
s vo lič ským pre u ka zom, do pí še okrsko vá vo leb ná ko -
mi sia do oboch rov no pi sov zo zna mu vo li čov. Zá pis pod -
pí še pred se da a dva ja čle no via ko mi sie; vo lič ský  pre -
ukaz sa pri po jí k pr vé mu rov no pi su zo zna mu vo li čov.
Po tom ko mi sia vydá vo li čo vi prázd nu obál ku a hla so va -
cie líst ky.

(4) Ob čan Slo ven skej re pub li ky, kto rý naj ne skôr
v deň vo lieb do vŕ šil 18 ro kov veku, nemá tr va lý po byt
na úze mí Slo ven skej re pub li ky a do sta ví sa v deň vo lieb
do vo leb nej miest nos ti, bude do pí sa ný okrsko vou vo -
leb nou ko mi siou do zo zna mu vo li čov opráv ne ných hla -
so va� v jej vo leb nom okrsku. Zá pis do zo zna mu ko mi sia 
za zna me ná v jeho slo ven skom ces tov nom do kla de. Zá -
pis do zo zna mu pla tí iba na čas ko na nia vo lieb.

(5) Po tom, čo vo lič pre vzal obál ku a hla so va cie líst ky, 
vstú pi do prie sto ru ur če né ho na úpra vu hla so va cích
líst kov. V tom to prie sto re vlo ží do obál ky je den hla so va -
cí lís tok. Na hla so va com líst ku, kto rý vkla dá do obál ky,
môže za krúž ko va ním po ra do vé ho čís la naj viac u jed né -
ho z kan di dá tov vy zna či�, kto ré mu kan di dá to vi dáva
pred nos�. Na iné úpra vy hla so va cie ho líst ka sa ne pri -
hlia da.

(6) Vo lič, kto rý ne mô že sám upra vi� hla so va cí lís tok
pre zdra vot né pos tih nu tie ale bo pre to, že ne mô že čí ta�
ale bo pí sa�, má prá vo vzia� so se bou do prie sto ru ur če -
né ho na úpra vu hla so va cích líst kov iné ho vo li ča, nie
však čle na okrsko vej vo leb nej ko mi sie, aby za ňho hla -
so va cí lís tok pod ¾a jeho po ky nov upra vil a vlo žil do
obál ky.

(7) Na po žia da nie vo li ča mu okrsko vá vo leb ná ko mi -
sia vydá za ne správ ne upra ve ný hla so va cí lís tok iné
hla so va cie líst ky.

(8) Vo lič hla su je tak, že po opus te ní prie sto ru ur če -
né ho na úpra vu hla so va cích líst kov vlo ží obál ku pred
okrsko vou vo leb nou ko mi siou do vo leb nej schrán ky.
Vo li čo vi, kto rý sa ne odo bral do toh to prie sto ru, ko mi -
sia hla so va nie ne u mož ní.

(9) Vo lič môže po žia da� zo zá važ ných, naj mä zdra vot -
ných dô vo dov okrsko vú vo leb nú ko mi siu o to, aby mo -
hol hla so va� mimo vo leb nej miest nos ti, a to len v územ -
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nom ob vo de vo leb né ho okrsku, pre kto rý bola okrsko vá 
vo leb ná ko mi sia zria de ná. V ta kom prí pa de okrsko vá
vo leb ná ko mi sia vy šle k vo li čo vi dvoch svo jich čle nov
s pre nos nou vo leb nou schrán kou, obál kou a hla so va -
cí mi líst ka mi; vy sla ní čle no via okrsko vej vo leb nej ko -
mi sie za bez pe čia, aby aj v tom to prí pa de bola za cho va -
ná taj nos� hla so va nia.

(10) Za vo li ča, kto rý ne mô že pre zdra vot né pos tih nu -
tie sám vlo ži� obál ku do vo leb nej schrán ky, môže ju do
nej na jeho po žia da nie a v jeho prí tom nos ti vlo ži� iný
vo lič, nie však člen okrsko vej vo leb nej ko mi sie.

§ 24

Pre ru še nie hla so va nia

Ak na sta nú okol nos ti, kto ré zne mož ňu jú za ča� hla -
so va nie, po kra čo va� v ňom ale bo ho ukon či�, môže
okrsko vá vo leb ná ko mi sia od ro či� za ča tie hla so va nia
na ne skor šiu ho di nu ale bo pre dĺ ži� čas hla so va nia.
Cel ko vý čas hla so va nia (§ 4 ods. 3) sa však tým to opat -
re ním ne smie skrá ti�. Okrsko vá vo leb ná ko mi sia o ta -
kom opat re ní upo ve do mí vo li čov spô so bom v mies te
ob vyk lým. Ak sa hla so va nie pre ru ší, za pe ča tí okrsko vá
vo leb ná ko mi sia vo leb né do ku men ty a vo leb né schrán -
ky. Pri opä tov nom za ča tí hla so va nia pred se da okrsko -
vej vo leb nej ko mi sie za prí tom nos ti čle nov ko mi sie ove -
rí ne po ru še nos� pe ča tí. Okol nos ti, kto ré zne mož ni li
za ča� hla so va nie, po kra čo va� v ňom ale bo ho ukon či�,
uve die okrsko vá vo leb ná ko mi sia v zá pis ni ci o prie be -
hu a vý sled ku hla so va nia vo vo leb nom okrsku.

§ 25

Ukon če nie hla so va nia

Po uply nu tí ho di ny ur če nej na ukon če nie hla so va nia 
môžu hla so va� už len vo li či, kto rí sú vo vo leb nej miest -
nos ti ale bo pred ňou. Po tom sa vo leb ná miest nos�
uzav rie a pred se da okrsko vej vo leb nej ko mi sie vy hlá si
hla so va nie za ukon če né.

§ 26

Po ria dok vo vo leb nej miest nos ti

(1) Za po ria dok vo vo leb nej miest nos ti zod po ve dá
pred se da okrsko vej vo leb nej ko mi sie, po čas jeho ne prí -
tom nos ti jej pod pred se da.

(2) Po ky ny pred se du okrsko vej vo leb nej ko mi sie ale -
bo jej pod pred se du na za cho va nie po riad ku vo vo leb nej 
miest nos ti a dôs toj ný prie beh hla so va nia sú zá väz né
pre všet kých prí tom ných.

(3) Vo vo leb nej miest nos ti majú prá vo by� prí tom né
ok rem čle nov okrsko vej vo leb nej ko mi sie, jej za pi so va -
te ¾a, čle nov vo leb ných ko mi sií vyš ších stup ňov, čle nov
ich od bor ných (su ma ri zač ných) út va rov a vo li čov aj iné
oso by, kto ré pre ja vi li zá u jem o sle do va nie prie be hu vo -
lieb a sčí ta nia hla sov, a po zo ro va te lia vy sla ní me dzi ná -
rod ný mi or ga ni zá cia mi. Tie to oso by mož no z vo leb nej
miest nos ti vy lú či� len v prí pa de, ak by bol ohroz e ný ve -
rej ný po ria dok, ale bo z dô vo du ka pa cit ných mož nos tí
vo leb nej miest nos ti.

(4) Vo vo leb nej miest nos ti je za ká za ná aká ko¾ vek
pro pa gá cia kan di dá tov.

§ 27

Sčí ta nie hla sov v okrsko vej vo leb nej ko mi sii

(1) Po ukon če ní hla so va nia dá pred se da okrsko vej
vo leb nej ko mi sie za pe ča ti� zvyš né ne po u ži té hla so va cie 
líst ky a obál ky a po tom dá ot vo ri� vo leb nú schrán ku.
V prí pa de, že okrsko vá vo leb ná ko mi sia na žia dos� vo li -
čov po u ži la aj pre nos nú vo leb nú schrán ku, ob sah
schrá nok po ich ot vo re ní zmie ša.

(2) Okrsko vá vo leb ná ko mi sia vy be rie obál ky z vo leb -
nej schrán ky, sčí ta obál ky a po rov ná ich po čet so zá -
zna ma mi v zo zna me vo li čov. Obál ky, kto ré ne spĺ ňa jú
ná le ži tos ti pod ¾a § 21, a hla so va cie líst ky, kto ré ne bo li
v obál ke, okrsko vá vo leb ná ko mi sia vy lú či.

(3) Po vy bra tí hla so va cích líst kov z obá lok okrsko vá
vo leb ná ko mi sia roz de lí a sčí ta hla so va cie líst ky, kto ré
boli odo vzda né pre jed not li vé po li tic ké stra ny ale bo ko -
a lí cie, vy lú či ne plat né hla so va cie líst ky a zis tí, ko¾ ko
vo li čov po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie vy u ži lo prá vo
pred nost né ho hla su. Ďa lej sčí ta pred nost né hla sy, kto -
ré boli odo vzda né jed not li vým kan di dá tom na hla so va -
cích líst koch.

§ 28

Po su dzo va nie hla so va cích líst kov

(1) Na pro spech po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie sa rá ta -
jú i také hla so va cie líst ky, na kto rých sú mená kan di dá -
tov pre čiar knu té, me ne né ale bo do pi so va né. Na ta ké to
úpra vy sa ne pri hlia da. Ak vo lič dal na hla so va com líst ku
pred nost ný hlas viac ako jed né mu kan di dá to vi, ta ký to
hla so va cí lís tok sa ráta v pro spech po li tic kej stra ny ale bo 
ko a lí cie, na pred nost né hla sy sa však ne pri hlia da.

(2) Ak je v obál ke nie ko¾ ko hla so va cích líst kov, sú
všet ky tie to hla so va cie líst ky ne plat né. Ne plat né sú aj
hla so va cie líst ky, kto ré nie sú na pred pí sa nom tla či ve,
a hla so va cie líst ky po li tic kých strán ale bo ko a lí cií  po -
d¾a § 18 ods. 6.

(3) Ak vznik nú po chyb nos ti o plat nos ti obál ky, hla -
so va cie ho líst ka ale bo pred nost né ho hla su, roz ho du je
s ko neč nou plat nos �ou okrsko vá vo leb ná ko mi sia.

§ 29

Zá pis ni ca okrsko vej vo leb nej ko mi sie o prie be hu
a vý sled ku hla so va nia vo vo leb nom okrsku

(1) Okrsko vá vo leb ná ko mi sia vy ho to ví dvoj mo zá -
pis ni cu o prie be hu a vý sled ku hla so va nia vo vo leb nom
okrsku. Zá pis ni cu pod pí še pred se da, ostat ní čle no via
ko mi sie a za pi so va te¾. Dô vo dy od miet nu tia pod pi su sa
po zna me na jú.

(2) V zá pis ni ci sa uve die
a) čas za čiat ku a ukon če nia hla so va nia, prí pad ne jeho

pre ru še nia,
b) cel ko vý po čet osôb vo vo leb nom okrsku za pí sa ných

do zo zna mu vo li čov,
c) po čet vo li čov, kto rým boli vy da né obál ky,
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d) po čet odo vzda ných obá lok,
e) po čet plat ných hla sov odo vzda ných pre kaž dú po li -

tic kú stra nu ale bo ko a lí ciu,
f) po čet vo li čov po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie, kto rí

vy u ži li prá vo pred nost né ho hla su,
g) po čet plat ných pred nost ných hla sov odo vzda ných

pre jed not li vých kan di dá tov pod ¾a po li tic kých strán
ale bo ko a lí cií,

h) pre h¾ad uzne se ní, kto ré ko mi sia pri ja la, a ich struč -
né odô vod ne nie.

§ 30

Ukon če nie čin nos ti okrsko vej vo leb nej ko mi sie

(1) Po sčí ta ní hla sov a pod pí sa ní oboch vy ho to ve ní
zá pis ni ce o prie be hu a vý sled ku hla so va nia vo vo leb -
nom okrsku pred se da okrsko vej vo leb nej ko mi sie
ozná mi vý sle dok hla so va nia a jed no vy ho to ve nie zá pis -
ni ce bez od klad ne do ru čí ok res nej vo leb nej ko mi sii
a po čká na jej po kyn na ukon če nie čin nos ti.

(2) Ak ne spl ní pred se da okrsko vej vo leb nej ko mi sie
na vý zvu ok res nej vo leb nej ko mi sie po vin nos ti pod ¾a
od se ku 1 do 24 ho dín po ukon če ní hla so va nia, môže
ok res ná vo leb ná ko mi sia vý sled ky hla so va nia v ostat -
ných vo leb ných okrskoch odo vzda� Ústred nej vo leb nej
ko mi sii.

(3) Okrsko vá vo leb ná ko mi sia za pe ča tí odo vzda né
obál ky, hla so va cie líst ky a oba rov no pi sy zo zna mu vo li -
čov a odo vzdá ich spo lu s ostat ný mi vo leb ný mi do ku -
men tmi obci do úscho vy.

§ 31

Zber vý sled kov hla so va nia
v ok res nej vo leb nej ko mi sii

Ok res ná vo leb ná ko mi sia pros tred níc tvom svoj ho
od bor né ho (su ma ri zač né ho) út va ru ove rí úpl nos� zá -
pis níc okrsko vých vo leb ných ko mi sií o prie be hu a vý -
sled ku hla so va nia vo vo leb nom okrsku do ru če ných
pod ¾a § 30 ods. 1. Pri tej to čin nos ti majú prá vo by� prí -
tom ní ok rem jej čle nov za pi so va te¾ ok res nej vo leb nej
ko mi sie, čle no via jej od bor né ho (su ma ri zač né ho) út va -
ru, čle no via Ústred nej vo leb nej ko mi sie a čle no via jej
od bor né ho (su ma ri zač né ho) út va ru, ako aj oso by, kto -
rým na to dala sú hlas ok res ná vo leb ná ko mi sia. Ak
vznik nú po chyb nos ti, ok res ná vo leb ná ko mi sia má
prá vo vy žia da� si od okrsko vej vo leb nej ko mi sie vy svet -
le nia a iné in for má cie; zjav né chy by op ra ví po do ho de
s pred se dom okrsko vej vo leb nej ko mi sie, inak po žia da
okrsko vú vo leb nú ko mi siu, aby ne dos tat ky od strá ni la. 

§ 32

Zá pis ni ca ok res nej vo leb nej ko mi sie
o prie be hu a vý sled ku hla so va nia v ok rese

(1) Ok res ná vo leb ná ko mi sia vy ho to ví dvoj mo zá pis -
ni cu o prie be hu a vý sled ku hla so va nia v ok rese. Zá pis -
ni cu pod pí še pred se da, ostat ní čle no via ko mi sie a za pi -
so va te¾. Dô vo dy od miet nu tia pod pi su sa po zna me na jú.

(2) V zá pis ni ci sa uve die
a) po čet vo leb ných okrskov v ok rese a po čet okrsko -

vých vo leb ných ko mi sií, kto ré do ru či li vý sle dok hla -
so va nia,

b) po čet osôb za pí sa ných v zo zna me vo li čov v ok rese,
c) po čet vo li čov, kto rým boli vy da né obál ky,
d) po čet odo vzda ných obá lok,
e) po čet plat ných hla sov odo vzda ných pre kaž dú po li -

tic kú stra nu ale bo ko a lí ciu,
f) po čet vo li čov po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie, kto rí

vy u ži li prá vo pred nost né ho hla su,
g) po čet plat ných pred nost ných hla sov odo vzda ných

pre jed not li vých kan di dá tov pod ¾a po li tic kých strán
ale bo ko a lí cií,

h) pre h¾ad uzne se ní, kto ré ko mi sia pri ja la, a ich struč -
né odô vod ne nie.

(3) Po pod pí sa ní oboch vy ho to ve ní zá pis ni ce o prie -
be hu a vý sled ku hla so va nia v ok rese pred se da ok res nej 
vo leb nej ko mi sie bez od klad ne do ru čí jed no vy ho to ve -
nie zá pis ni ce Ústred nej vo leb nej ko mi sii a vyč ká na jej
po kyn na ukon če nie čin nos ti. Dru hé vy ho to ve nie zá -
pis ni ce spo lu s ostat ný mi vo leb ný mi do ku men tmi odo -
vzdá ok res ná vo leb ná ko mi sia do úscho vy ok res né mu
úra du.

§ 33

Pod mien ky pri de ¾o va nia man dá tov

(1) Ústred ná vo leb ná ko mi sia zis tí, ko¾ ko plat ných
hla sov cel ko ve bolo odo vzda ných pre kaž dú po li tic kú
stra nu ale bo ko a lí ciu.

(2) Ústred ná vo leb ná ko mi sia ïa lej zis tí, kto rá po li -
tic ká stra na ale bo ko a lí cia zís ka la as poň pä� per cent
z cel ko vé ho poč tu odo vzda ných plat ných hla sov. Na po -
li tic ké stra ny ale bo ko a lí cie, kto ré zís ka li me nej než pä�
per cent plat ných hla sov, a na nimi zís ka né plat né hla -
sy sa pri ïal šom zis �o va ní vo leb ných vý sled kov a pri de -
¾o va ní man dá tov ne pri hlia da.

§ 34

Pri de ¾o va nie man dá tov

(1) Sú čet plat ných hla sov odo vzda ných pre po li tic ké
stra ny ale bo ko a lí cie po stu pu jú ce do ïal šie ho sčí ta nia
pod ¾a § 33 ods. 2 sa vy de lí čís lom 15 (po čet man dá tov
zväč še ný o čís lo je den). Čís lo, kto ré vy šlo tým to de le -
ním, za okrúh le né na celé čís lo je re pub li ko vým vo leb -
ným čís lom.

(2) Cel ko vý po čet plat ných hla sov, kto rý do sta la po li -
tic ká stra na ale bo ko a lí cia, sa delí re pub li ko vým vo leb -
ným čís lom a po li tic kej stra ne ale bo ko a lí cii sa pri de lí
to¾ ko man dá tov, ko¾ kok rát je re pub li ko vé vo leb né čís lo
ob siah nu té v súč te plat ných hla sov, kto ré táto po li tic -
ká stra na ale bo ko a lí cia zís ka la.

(3) Ak sa ta kýmto spô so bom pri de li lo o je den man dát
viac, než sa malo pri de li�, od po čí ta sa pre by toč ný man -
dát tej po li tic kej stra ne ale bo ko a lí cii, kto rá vy ká za la
naj men ší zos ta tok de le nia. Pri rov na kom zos tat ku de -
le nia sa man dát od po čí ta po li tic kej stra ne ale bo ko a lí -
cii, kto rá zís ka la men ší po čet hla sov. Ak je po čet plat -
ných hla sov rov na ký, roz hod ne žreb.

(4) Ak ne bo li tým to spô so bom pri de le né všet ky man -
dá ty ale bo ak po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia kan di do -
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va la me nej kan di dá tov, ako jej má by� pri de le ných
man dá tov, Ústred ná vo leb ná ko mi sia pri de lí tie to
man dá ty po stup ne tým po li tic kým stra nám ale bo ko a -
lí ciám, kto ré majú naj väč ší zos ta tok de le nia. Pri rov -
nos ti zos tat kov hla sov sa pri de lí man dát po li tic kej
stra ne ale bo ko a lí cii, kto rá zís ka la väč ší po čet hla sov.
Ak je po čet plat ných hla sov rov na ký, roz hod ne žreb.

(5) V rám ci jed not li vých po li tic kých strán ale bo ko a -
lí cií kan di dá ti do sta nú man dá ty pri de le né po li tic kej
stra ne ale bo ko a lí cii v po ra dí, v akom sú uve de ní na
hla so va com líst ku. Ak však naj me nej de sa ti na z cel ko -
vé ho poč tu vo li čov, kto rí odo vzda li plat ný hlas pre túto
po li tic kú stra nu ale bo ko a lí ciu, vy u ži la prá vo pred -
nost né ho hla su, do sta ne naj skôr man dát ten z kan di -
dá tov, kto rý zís kal naj me nej de sa� per cent pred nost -
ných hla sov z cel ko vé ho poč tu plat ných hla sov
odo vzda ných pre po li tic kú stra nu ale bo ko a lí ciu. V prí -
pa de, že po li tic kej stra ne ale bo ko a lí cii je pri de le ných
viac man dá tov a viac kan di dá tov spl ni lo pod mien ku
pod ¾a pred chá dza jú cej vety, man dá ty do sta nú  kan -
didáti po stup ne v po ra dí pod ¾a naj vy ššie ho poč tu
 získaných pred nost ných hla sov. V prí pa de rov nos ti
pred nost ných hla sov je roz ho du jú ce po ra die na hla so -
va com líst ku.

(6) Kan di dá ti, kto rí ne do sta li man dát, sa stá va jú ná -
hrad ník mi.

§ 35

Zá pis ni ca Ústred nej vo leb nej ko mi sie
o vý sled ku vo lieb a uve rej ne nie vý sled ku vo lieb

(1) Ústred ná vo leb ná ko mi sia po roz de le ní man dá tov 
vy ho to ví zá pis ni cu o vý sled ku vo lieb. Zá pis ni cu pod -
píše pred se da, ostat ní čle no via ko mi sie a za pi so va te¾.
Dô vo dy od miet nu tia pod pi su sa po zna me na jú.

(2) V zá pis ni ci o vý sled ku vo lieb sa uve die
a) cel ko vý po čet osôb za pí sa ných v zo zna moch vo li čov,
b) cel ko vý po čet vo li čov, kto rým boli vy da né obál ky,
c) po čet plat ných hla sov odo vzda ných pre kaž dú po li -

tic kú stra nu a pre kaž dú ko a lí ciu,
d) mená a priez vis ká kan di dá tov, kto rí boli zvo le ní,

spo lu s údaj mi o vý sled koch pred nost né ho hla so va -
nia, ako aj mená a priez vis ká kan di dá tov, kto rí sa
sta li ná hrad ník mi.

(3) Ústred ná vo leb ná ko mi sia uve rej ní cel ko vý vý sle -
dok vo lieb po pod pí sa ní zá pis ni ce o vý sled ku vo lieb.
Zá ro veň ozná mi po li tic kým stra nám a ko a lí ciám vý sle -
dok vo lieb s uve de ním ko neč né ho po ra dia kan di dá tov
po úpra ve po ra dia pod ¾a vý sled ku pred nost né ho hla so -
va nia. Môže uve rej ni� aj prie bež né vý sled ky, v kto rých
uve die úda je pod ¾a od se ku 2 písm. a) až c).

(4) Ústred ná vo leb ná ko mi sia odo vzdá zá pis ni cu
o vý sled ku vo lieb pred se do vi Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky, kto rý odo vzdá vý sled ky vo lieb ko na ných na
úze mí Slo ven skej re pub li ky Eu róp ske mu par la men tu.

§ 36

Osved če nie o zvo le ní

Ústred ná vo leb ná ko mi sia vydá kan di dá tom zvo le -
ným za pos lan cov osved če nie o zvo le ní.

§ 37

Na stu po va nie ná hrad ní kov

(1) Ak sa v Eu róp skom par la men te uprázd ni po čas
vo leb né ho ob do bia man dát, na stu pu je ná hrad ník tej
is tej po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie, kto ré ho určí po li -
tic ká stra na ale bo ko a lí cia. Ak však boli na kan di dát -
nej lis ti ne uplat ne né pred nost né hla sy, na stu pu je kan -
di dát, kto rý zís kal pot reb ný po čet pred nost ných hla sov 
pod ¾a § 34 ods. 5.

(2) Ak nie je ná hrad ník tej is tej po li tic kej stra ny ale -
bo ko a lí cie, zos ta ne man dát upráz dne ný do kon ca vo -
leb né ho ob do bia.

(3) Ak bola po li tic ká stra na zru še ná,18) ná hrad ník
ne na stu pu je a man dát zos tá va upráz dne ný až do kon -
ca vo leb né ho ob do bia.

(4) Ak bola čin nos� po li tic kej stra ny po za sta ve ná,19)
v čase po za sta ve nia ná hrad ník ne na stu pu je.

(5) Na stú pe nie ná hrad ní ka vy hlá si Ústred ná vo leb -
ná ko mi sia do 15 dní od do ru če nia ozná me nia Eu róp -
ske ho par la men tu o upráz dne ní man dá tu. Ná hrad ní -
ko vi odo vzdá osved če nie, v kto rom sa uve die, od
kto ré ho dňa sa stal pos lan com. Na stú pe nie ná hrad ní -
ka ale bo ne up lat ňo va nie man dá tu bez od klad ne ozná -
mi Ústred ná vo leb ná ko mi sia pred se do vi Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky.

(6) O na stú pe ní ná hrad ní ka ale bo o ne up lat ňo va ní
man dá tu in for mu je pred se da Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky Eu róp sky par la ment do 15 dní od do ru -
če nia ozná me nia Ústred nej vo leb nej ko mi sie. 

TRE  T IA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ
A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 38

Za bez pe če nie po moc ných pros tried kov

(1) Všet ky po moc né pros tried ky, naj mä vo leb né
miest nos ti a ich vy ba ve nie, ako aj po moc né pra cov né
sily za bez pe čia pre okrsko vé vo leb né ko mi sie obce,
v kto rých územ nom ob vo de sú zria de né.

(2) Pre ok res né vo leb né ko mi sie za bez pe čia všet ky
po moc né pros tried ky a po moc né pra cov né sily ok res né
úra dy a pre Ústred nú vo leb nú ko mi siu mi nis ter stvo
vnút ra.
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18) § 13 zá ko na č. 424/1991 Zb.
19) § 14 zá ko na č. 424/1991 Zb.



§ 39

Spo lu prá ca or gá nov ve rej nej moci

Or gá ny ve rej nej moci sú po vin né spo lu pra co va� pri
vy ko ná va ní toh to zá ko na.

§ 40

Za bez pe če nie spra co va nia vý sled kov
vo lieb po mo cou vý po čto vej tech ni ky

(1) Prog ra mo vé a tech nic ké pros tried ky pot reb né na
spra co va nie vý sled kov vo lieb po mo cou vý po čto vej
tech ni ky za bez pe čí Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re pub -
li ky.

(2) Mi nis ter stvo vnút ra a vo leb né or gá ny sú po vin né
včas pí som ne ozná mi� prí sluš né mu or gá nu štát nej šta -
tis ti ky kaž dú sku toč nos�, kto rá má vplyv na za bez pe čo -
va nie pod mie nok na spra co va nie vý sled kov vo lieb po -
mo cou vý po čto vej tech ni ky.

§ 41

Ná ro ky čle nov vo leb ných ko mi sií

(1) Funk cia čle na vo leb nej ko mi sie je čest nou funk -
ciou. Člen vo leb nej ko mi sie ne smie by� pre vý kon svo jej 
funk cie ob me dze ný v prá vach a ná ro koch vy plý va jú -
cich z jeho pra cov né ho po me ru ale bo ob dob né ho pra -
cov né ho vz�a hu. Vý kon funk cie čle na vo leb nej ko mi sie
je iným úko nom vo vše obec nom zá uj me.20)

(2) Člen vo leb nej ko mi sie má ná rok na pra cov né vo¾ -
no s ná hra dou mzdy,21) prí pad ne, ak ide o samo stat ne
zá rob ko vo čin nú oso bu, na ná hra du, kto rá sa rov ná
po mer nej čas ti mi ni mál nej mzdy za mest nan cov v pra -
cov nom po me re od me ňo va ných me sač nou mzdou.

(3) Za mest ná va te ¾o vi so síd lom v Slo ven skej re pub li -
ke (ïa lej len „za mest ná va te¾“), kto rý vy pla til ná hra du
mzdy pod ¾a od se ku 2, je po vin ná obec, ok res ný úrad
ale bo mi nis ter stvo vnút ra na jeho žia dos� uhra di�  po -
skytnutú ná hra du mzdy za čas uvo¾ ne nia.22)

(4) Člen a za pi so va te¾ okrsko vej vo leb nej ko mi sie
majú ná rok na od me nu za vý kon funk cie v čase, keï
nemajú ná rok na ná hra du mzdy pod ¾a od se ku 1. Od -
me nu vy pla tí obec.

(5) Od me na sa usta no vu je v sume, kto rá pri pa dá na
je den deň z prie mer nej me sač nej mzdy za mest nan ca
v hos po dár stve za pred po sled ný ka len dár ny štvr� rok
pred ka len dár nym štvr� ro kom, v kto rom sa ko na jú vo¾ -
by.

§ 42

Ná ro ky kan di dá tov

(1) Okol nos�, že nie kto je kan di dá tom, mu ne smie
by� na úkor v jeho pra cov nop ráv nych ale bo ob dob ných

vz�a hoch. Kan di dát má prá vo, aby mu odo dňa na sle -
du jú ce ho po re gis trá cii kan di dát nej lis ti ny, na kto rej je
uve de ný, do kon ca dňa pred chá dza jú ce ho vo¾ bám za -
mest ná va te¾, u kto ré ho je v pra cov nom po me re ale bo
ob dob nom pra cov nom vz�a hu, pos ky tol pra cov né vo¾ -
no. Čin nos� re gis tro va né ho kan di dá ta je pre káž kou
v prá ci z dô vo dov vše obec né ho zá uj mu ako iný úkon vo
vše obec nom zá uj me.20)

(2) Pri pos ky to va ní ná hra dy mzdy kan di dá tom po li -
tic kých strán ale bo ko a lí cií a pri ná hra de vy pla te nej
mzdy za mest ná va te ¾o vi sa po stu pu je pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.23) Za mest ná va te¾ uplat ňu je ná hra du vy pla -
te nej mzdy u po li tic kej stra ny ale bo ko a lí cie, na kan di -
dát nej lis ti ne kto rej je kan di dát uve de ný.

(3) Kan di dá to vi, kto rý nie je v pra cov nom po me re ale -
bo ob dob nom pra cov nom vz�a hu, vy pla tí ná hra du
mzdy po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia, na kan di dát nej
lis ti ne kto rej je uve de ný.

(4) Ná hra da mzdy kan di dá ta sa vy po čí ta pod ¾a § 41
ods. 2.

§ 43

Úhra da vý dav kov spo je ných s vo¾ ba mi

(1) Vý dav ky spo je né s vo¾ ba mi do Eu róp ske ho par la -
men tu sa uhrá dza jú zo štát ne ho roz po čtu Slo ven skej
re pub li ky.

(2) Jed not li vé dru hy vý dav kov spo je ných s vo¾ ba mi,
kto ré sa uhrá dza jú zo štát ne ho roz po čtu, a spô sob ich
úhra dy usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá mi nis ter stvo vnút ra a Šta tis tic ký úrad Slo -
ven skej re pub li ky po do ho de s Mi nis ter stvom fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky. 

(3) Na úhra du vý dav kov spo je ných s vo¾ ba mi do Eu -
róp ske ho par la men tu sa ok res né mu úra du, obci
a kraj skej sprá ve Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re -
pub li ky pos ky tu jú pred dav ky. 

(4) Vý dav ka mi pod ¾a od se ku 1 nie sú vý dav ky po li tic -
kých strán ale bo ko a lí cií spo je né s vy sie la ním po li tic kej 
re kla my ale bo umies tňo va ním po li tic kých pla gá tov. 

§ 44

Po čí ta nie le hôt

Na ply nu tie le hôt pod ¾a toh to zá ko na sa ne vz�a hu jú
usta no ve nia vše obec ných pred pi sov o správ nom ko na -
ní.24)

§ 45

Opat re nia pro ti ne čin nos ti

Ak obec ale bo sta ros ta obce ne pl ní úlo hy pod ¾a § 7,
§ 9 ods. 3 písm. c), § 12 ods. 2 a 3, § 15 ods. 5, § 18
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20) § 136 ods. 4 Zá kon ní ka prá ce.
21) § 138 ods. 1 Zá kon ní ka prá ce.
22) § 138 ods. 2 Zá kon ní ka prá ce.
23) § 138 Zá kon ní ka prá ce.
24) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z.



ods. 4, § 19 ods. 7, § 20, § 22 ods. 1 a § 38 ods. 1, bez od -
klad ne za bez pe čí ich spl ne nie pred nos ta ok res né ho
úra du.

§ 46

Or ga ni zač né opat re nia

(1) Mi nis ter stvo vnút ra
a) za bez pe čí tlač hla so va cích líst kov v pot reb nom

množ stve,
b) usmer ní obce a miest ne or gá ny štát nej sprá vy pri

1. utvá raní vo leb ných okrskov,
2. zos ta vo va ní zo zna mov vo li čov,
3. za bez pe čo va ní po moc ných pros tried kov pod ¾a

§ 38,

4. úscho ve hla so va cích líst kov a iných vo leb ných
do ku men tov,

c) vydá vzo ry tla čív a za bez pe čí ich vy ho to ve nie.

(2) Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re pub li ky po do ho de
s mi nis ter stvom vnút ra vydá me to di ku spra co va nia vý -
sled kov hla so va nia.

§ 47

Účin nos� zá ko na

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia
ok rem § 2 ods. 1 a 4, § 3 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2 až 5,
§ 13 ods. 3 písm. f) bodu 2, § 14 ods. 2 písm. b) až d),
§ 15 ods. 6 a 8 a § 21 až 37, kto ré na do bú da jú účin nos�
dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o vstu pe Slo ven -
skej re pub li ky do Eu róp skej únie.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Prí lo ha k zá ko nu č. 331/2003 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH SMER NÍC

Tým to zá ko nom sa úpl ne trans po nu je táto smer ni ca:

1. Smer ni ca Rady č. 93/109/ES zo 6. de cem bra 1993 sta no vu jú ca po dro bné pra vid lá na vý kon prá va vo li� a kan di -
do va� vo vo¾ bách do Eu róp ske ho par la men tu pre ob ča nov únie s tr va lým po by tom v člen skom štá te, kto ré ho nie
sú štát ny mi prí sluš ník mi, Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L  329, uve rej ne ná 30. de cem bra 1993, stra -
na 0034 až 0038.

2. Pre klad tej to smer ni ce sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va
Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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332

V Y H L Á Š K A
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

zo 4. marca 2003,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike
a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z., zákona
č. 208/2002 Z. z., zákona č. 405/2002 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú po-
drobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na
podnikanie v energetických odvetviach sa dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až m), ktoré
znejú:
„ i) žiadateľ o udelenie licencie na prenos elektriny úda-

je podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách
č. 1 a 7a,

j) žiadateľ o udelenie licencie na distribúciu elektriny
údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílo-
hách č. 1 a 7b,

k) žiadateľ o udelenie licencie na prepravu plynu údaje
podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách
č. 1 a 8a,

l) žiadateľ o udelenie licencie na distribúciu plynu
údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílo-
hách č. 1 a 8b,

m) žiadateľ o udelenie licencie na predaj plynu alebo
elektriny údaje podľa tlačiva, ktorého vzor je uvede-
ný v prílohe č. 1.“.

2. V § 1 ods. 2 sa za slovo „rozvod“ vkladá čiarka a slo-
vá „prenos, prepravu alebo distribúciu“.

3. V § 1 ods. 3 sa za slová „K žiadosti o udelenie licen-
cie podľa odseku 1“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou
žiadosti o udelenie licencie na predaj elektriny a predaj
plynu,“.

4. V § 1 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré
znejú:
„e) prenos elektriny,
f) preprava plynu,
g) distribúcia elektriny alebo plynu,
h) predaj elektriny alebo plynu.“.

5. V prílohe č. 1 štvrtý bod znie:
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Výroba elektriny Výkup elektriny Tranzit elektriny Rozvod elektriny

Výroba plynu Výkup plynu Tranzit plynu Rozvod plynu 

4. Predmet podnikania 
v energetických odvetviach
(nehodiace sa pre iarknite) 

Výroba tepla Výkup tepla 
Predaj elektriny 

alebo  plynu
Rozvod tepla 

„

“.



6. Za prílohu č. 7 sa vkladajú prílohy 7a, 7b, ktoré znejú:
„Príloha č. 7a
k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
PRENOS ELEKTRINY
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      Kód žiadosti – vyplní úrad 

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

4. Hladiny napätia v systéme   kV   kV    kV 

     žiadate a:   kV   kV    kV 

5. Vonkajšie vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

6. Podzemné vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

7. Údaje o po te transformátorových staníc  
a rozvodní v napätiach všetkých druhov: 

   

   

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V …………………………………….............................                                                                                                                       ……...........................................…………………………………………….. 

                                                                                                                                            Odtla ok pe iatky žiadate a,

                                                                                                                                        meno, priezvisko, funkcia a podpis  

                                                                                                                                                     oprávnenej osoby

Prílohami žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vedení od 110 kV, transformátorových staníc

     a rozvodní. 

2. Priemerný ro ný objem prenesenej elektriny v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do prevádzky

 v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.   

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4

 ods. 3 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia. 



Vysvetlivky k prílohe č. 7a

Údaje o rozsahu podnikania – prenos elektriny

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje tlačenými písmenami a údaj nemôže
mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

Obsahom prílohy č. 7a sú údaje o rozsahu podnikania a vyplnia ju všetci žiadatelia v zmysle § 3 zákona č. 70/1998
Z. z. V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo
rodné číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek 1 až 3.

Položka 4 – Hladiny napätia v systéme žiadateľa
V tejto položke sa uvedú všetky napäťové hladiny rozvodov elektriny v kV, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma.

Položka 5 – Vonkajšie vedenie
Uvedie sa celková dĺžka vonkajšieho vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 6 – Podzemné vedenie
Uvedie sa celková dĺžka podzemného vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 7 – Údaje o počte transformátorových staníc a rozvodní v napätiach všetkých druhov
Uvedie sa počet transformátorových staníc a rozvodní, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre

jednotlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.
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Príloha č. 7b
k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
DISTRIBÚCIA ELEKTRINY
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      Kód žiadosti – vyplní úrad 

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

4. Hladiny napätia v systéme   kV   kV    kV 

     žiadate a:   kV   kV    kV 

5. Vonkajšie vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

6. Podzemné vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

7. Údaje o po te transformátorových staníc  
a  rozvodní v napätiach všetkých druhov: 

   

   

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V ……………………………………                                                                                                                                         ……...........................................…………………………………………….. 

                                                                                                                                            Odtla ok pe iatky žiadate a,

                                                                                                                                        meno, priezvisko, funkcia a podpis  

                                                                                                                                                     oprávnenej osoby 

Prílohami žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vedení od 22 kV, transformátorových staníc

 a rozvodní. 

2. Priemerné množstvo distribuovanej elektriny v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do

 prevádzky v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.   

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4 ods. 3

 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia.



Vysvetlivky k prílohe č. 7b

Údaje o rozsahu podnikania – distribúcia elektriny

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje tlačenými písmenami a údaj nemôže
mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

Obsahom prílohy č. 7b sú údaje o rozsahu podnikania a vyplnia ju všetci žiadatelia v zmysle § 3 zákona č. 70/1998
Z. z. V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo
rodné číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek č. 1 až 3.

Položka 4 – Hladiny napätia v systéme žiadateľa
V tejto položke sa uvedú všetky napäťové hladiny rozvodov elektriny v kV, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma.

Položka 5 – Vonkajšie vedenie
Uvedie sa celková dĺžka vonkajšieho vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 6 – Podzemné vedenie
Uvedie sa celková dĺžka podzemného vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 7 – Údaje o počte transformátorových staníc a rozvodní v napätiach všetkých druhov
Uvedie sa počet transformátorových staníc a rozvodní, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre

jednotlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.“.
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7. Za prílohu č. 8 sa vkladajú prílohy 8a, 8b, ktoré znejú:
„Príloha č. 8a
k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
PREPRAVA PLYNU
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      Kód žiadosti – vyplní úrad 

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

DN [mm] do 0,4 MPa od 0,41 do 2,5 MPa od 2,51 do 4,0 MPa od 4,1 do 6.4 MPa nad 6,4 MPa 

do 100 

101 - 200 

201 - 300 

301 - 500 

501 - 700 

701 - 900 

901 - 1 000 

1 001 - 1 200 

4.
 R

oz
sa

h
 p

re
pr

av
n

ej
 s

ie
te

  v
 k

m
: 

1 201 - 1 400 

5. Kompresorové  Celkový po et: 

     stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: MW

6. Regula né  Celkový po et: 

     stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: tis.Nm3/hod.  

7. Kapacita nadzemných zásobníkov plynu tis.Nm3

8. Kapacita podzemných zásobníkov plynu mil.Nm3

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti  mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V …………………………….........…                                                                                                                                                                 ……...........................................…………………………………………….. 

                                                                                                                                                          Odtla ok pe iatky žiadate a, 

                                                                                                                                                     meno, priezvisko, funkcia a podpis      

                                                                                                                                                                 oprávnenej osoby

Prílohami žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vysokotlakových plynovodov a s nimi

 súvisiacich plynových zariadení. 

2. Priemerné ro né množstvo prepraveného plynu v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do

 prevádzky v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.    

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4 ods. 3

 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia. 



Vysvetlivky k prílohe č. 8a

Údaje o rozsahu podnikania – preprava plynu

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje strojom alebo tlačenými písmenami
a údaj nemôže mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo rod-
né číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek č. 1 až 3.

Položka 4 – Rozsah prepravnej siete:
Uvedú sa dĺžky plynových potrubí podľa ich svetlosti (v km) a v stĺpcoch podľa ich pracovného tlaku, ktoré žiadateľ

vlastní alebo si prenajíma na výkon podnikania v zmysle tejto žiadosti.

Položka 5 – Kompresorové stanice
– Celkový počet kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet kompresorových staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc v MW, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 6 – Regulačné stanice
– Celkový počet regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet regulačných staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon regulačných staníc v tis.Nm3/hod., ktoré žiadateľ vlastní alebo

si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 7 – Kapacita nadzemných zásobníkov plynu
V tejto položke sa uvedie v tisícoch Nm3 celková kapacita zásobníkov skvapalneného plynu, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac zásobníkov skvapalneného plynu, uvedie sa
celkový súčet objemov všetkých zásobníkov.

Položka 8 – Kapacita podzemných zásobníkov
V tejto položke sa uvedie v miliónoch Nm3 celková kapacita podzemných zásobníkov, ktoré žiadateľ vlastní alebo si

prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac podzemných zásobníkov, uvedie sa celkový súčet obje-
mov všetkých zásobníkov.
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Príloha č. 8b
k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
DISTRIBÚCIA PLYNU
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      Kód žiadosti – vyplní  úrad  

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

DN [mm] do 0,4 MPa od 0,41 do 2,5 MPa od 2,51 do 4,0 MPa od 4,1 do 6,4 MPa nad 6,4 MPa 

do 100 

101 - 200 

201 - 300 

301 - 500 

501 - 700 

701 - 900 

901 - 1 000 

1 001 - 1 200 

4.
 R

oz
sa

h 
di

st
ri

bu
ne

j 
si

et
e 

 v
 k

m
: 

1 201 - 1 400 

5. Kompresorové  Celkový po et: 

    stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: MW

6. Regula né  Celkový po et: 

    stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: tis.Nm3/hod.  

7. Kapacita nadzemných zásobníkov plynu tis.Nm3

8. Kapacita podzemných zásobníkov plynu mil.Nm3

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti  mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V ……………………………………                                                                                                                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                                          Odtla ok pe iatky žiadate a, 

                                                                                                                                                     meno, priezvisko, funkcia a podpis      

                                                                                                                                                                 oprávnenej osoby

Prílohou žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vysokotlakových plynovodov a s nimi

 súvisiacich plynových zariadení. 

2. Priemerné množstvo distribuovaného plynu v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do prevádzky

 v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.    

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4 ods. 3

 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia.



Vysvetlivky k prílohe č. 8b

Údaje o rozsahu podnikania – distribúcia plynu

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje strojom alebo tlačenými písmenami
a údaj nemôže mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo rod-
né číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek 1 až 3.

Položka 4 – Rozsah distribučnej siete
Uvedú sa dĺžky plynových potrubí podľa ich svetlosti (v km) a v stĺpcoch podľa ich pracovného tlaku, ktoré žiadateľ

vlastní alebo si prenajíma na výkon podnikania v zmysle tejto žiadosti.

Položka 5 – Kompresorové stanice
– Celkový počet kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet kompresorových staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc v MW, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 6 – Regulačné stanice
– Celkový počet regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet regulačných staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon regulačných staníc v tis.Nm3/hod., ktoré žiadateľ vlastní alebo

si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 7 – Kapacita nadzemných zásobníkov plynu
V tejto položke sa uvedie v tisícoch Nm3 celková kapacita zásobníkov skvapalneného plynu, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac zásobníkov skvapalneného plynu, uvedie sa
celkový súčet objemov všetkých zásobníkov.

Položka 8 – Kapacita podzemných zásobníkov
V tejto položke sa uvedie v miliónoch Nm3 celková kapacita podzemných zásobníkov, ktoré žiadateľ vlastní alebo si

prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac podzemných zásobníkov, uvedie sa celkový súčet obje-
mov všetkých zásobníkov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Ján Matuský v. r.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone č. 144/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov

V čl. I piatom bode v nadpise pod § 55e má by� namiesto slova „júna“ správne uvedené slovo „júla“.
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