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180
ZÁKON
z 29. mája 2014
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky výkonu volebného
práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ¾udového hlasovania
o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do
orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného pod¾a èlánku 93 a 99 Ústavy Slovenskej republiky (ïalej len vo¾by).

§6
Prekáky práva by volený
Prekákou práva by volený je
a) výkon trestu odòatia slobody,
b) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný èin, ak
odsúdenie nebolo zahladené,
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
§7
Volebné obvody
Volebné obvody ustanovuje zákon v osobitných èastiach.
§8
Volebné okrsky

Vo¾by sa konajú na základe veobecného, rovného
a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sèítanie
hlasov volièov utvára starosta obce, primátor mesta,
v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
a v meste Koice starosta mestskej èasti (ïalej len starosta obce) volebné okrsky a urèuje volebné miestnosti
v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Starosta obce pri urèovaní volebnej miestnosti prihliada
na to, aby do volebnej miestnosti mali èo naj¾ahí prístup aj zdravotne postihnutí volièi.

§3

(2) Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahàòal spravidla 1 000 volièov.

§2
Zásady volebného práva

Právo voli
Právo voli má kadý, kto najneskôr v deò konania
volieb dovài 18 rokov veku pod¾a podmienok ustanovených v osobitných èastiach (ïalej len voliè).
§4
Prekáky práva voli
Prekákou práva voli je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia,
b) výkon trestu odòatia slobody uloený za spáchanie
obzvlá závaného zloèinu,
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
§5

(3) Volebné okrsky sa oznaèujú poradovým èíslom
v súvislom èíselnom rade arabskými èíslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste
Koice sa volebné okrsky èíslujú v samostatných èíselných radoch v kadej mestskej èasti. Poradovým èíslom
sa volebný okrsok oznaèuje aj vtedy, ak je vytvorený len
jeden volebný okrsok.
§9
Stály zoznam volièov
(1) Stály zoznam volièov (ïalej len stály zoznam)
zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Koice mestská èas (ïalej
len obec). Do stáleho zoznamu zapisuje obec volièov,
ktorí majú trvalý pobyt v obci. Voliè môe by zapísaný
len v jednom stálom zozname.

Právo by volený

(2) V stálom zozname sa volièi vedú v abecednom poradí pod¾a priezviska.

Podmienky práva by volený ustanovuje zákon v osobitných èastiach.

(3) O volièovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto
údaje:
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a) meno a priezvisko,
b) rodné èíslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokia¾ rodné èíslo nemá pridelené,
c) tátna príslunos,
d) názov obce, názov ulice, ak sa obec èlení na ulice,
súpisné èíslo a orientaèné èíslo domu trvalého pobytu.
(4) Obec vyèiarkne zo stáleho zoznamu volièa, ktorý
a) sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
c) skonèil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(5) Obec vykoná zmenu v stálom zozname, ak voliè
zmenil meno, priezvisko alebo trvalý pobyt v obci.
(6) Obec priebene zisuje skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva
zmeny na základe
a) vlastných evidencií,
b) oznámení orgánov verejnej moci,
c) výsledkov námietkového konania.
(7) Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom
stave volièov alebo vedú inú evidenciu o volièoch ako
výkon tátnej správy, sú povinné bezodkladne oznámi
príslunej obci nadobudnutie a stratu tátneho obèianstva Slovenskej republiky, úmrtie volièa alebo jeho
vyhlásenie za màtveho, zmenu mena alebo zmenu
priezviska, dovàenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skonèenie trvalého pobytu na území
Slovenskej republiky a tátnu príslunos.
(8) V stálom zozname musí by miesto na opravu
chýb a vyznaèenie prekáky práva voli.
§ 10
Námietkové konanie
(1) Voliè si môe v úradných hodinách obce overi, èi
je zapísaný v stálom zozname, èi údaje o òom sú úplné
a pravdivé a môe poadova doplnenie údajov alebo
vykonanie opráv. Obec je povinná iadosti vyhovie alebo do troch dní písomne oznámi volièovi dôvody, pre
ktoré iadosti nemôe vyhovie.
(2) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky
v stálom zozname, môe sa voliè, ktorý je tým dotknutý,
obráti na prísluný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu. Na konanie sa vzahujú ustanovenia osobitného predpisu. Na základe rozhodnutia súdu vykonáva
zmenu v stálom zozname obec; v deò konania volieb vykonáva zmenu v zozname volièov vo volebnom okrsku
(ïalej len zoznam volièov) okrsková volebná komisia.
§ 11
Zoznam volièov
(1) Zoznam volièov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zo stáleho zoznamu; ak ide o zoznam volièov pre vo¾by do Európskeho parlamentu, pouije sa aj
§ 75.
(2) Zoznam volièov odovzdá obec okrskovej volebnej
komisii najneskôr hodinu pred zaèatím hlasovania.
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(3) Do zoznamu volièov okrsková volebná komisia
dopíe v deò konania volieb volièa, o ktorom to ustanovuje zákon v osobitných èastiach.
(4) Kadý, kto je oprávnený oboznamova sa s údajmi
v zozname volièov, je povinný zachováva o nich mlèanlivos.
(5) Vyhotovenie osobitného zoznamu volièov ustanovuje zákon v osobitných èastiach.
§ 12
Veobecné ustanovenia
(1) Vo¾by riadi tátna komisia pre vo¾by a kontrolu financovania politických strán.
(2) Pre vo¾by sa zriaïujú okresné volebné komisie
a okrskové volebné komisie; zriadenie ïalích volebných komisií ustanovuje zákon v osobitných èastiach.
(3) Volebnými orgánmi na úèely tohto zákona sú aj
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo vnútra),
b) tatistický úrad Slovenskej republiky (ïalej len tatistický úrad),
c) okresný úrad,
d) samosprávny kraj,
e) obec.
tátna komisia pre vo¾by
a kontrolu financovania politických strán
§ 13
(1) Zriaïuje sa tátna komisia pre vo¾by a kontrolu
financovania politických strán (ïalej len tátna komisia) ako nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí (ïalej len politická
strana), riadenie volieb a zisovanie výsledkov volieb.
tátna komisia má 14 èlenov. Desa èlenov delegujú do
tátnej komisie politické strany, ktoré v ostatných vo¾bách získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, a to úmerne pod¾a poètu získaných poslaneckých mandátov. Poèet èlenov tátnej komisie
delegovaných politickými stranami, ktoré vytvorili vládu, sa musí rovna poètu èlenov tátnej komisie delegovaných ostatnými politickými stranami zastúpenými
v Národnej rade Slovenskej republiky. Táto rovnos
musí by zachovaná poèas celého funkèného obdobia
tátnej komisie. Po jednom èlenovi tátnej komisie deleguje predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,
predseda Najvyieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyieho kontrolného úradu.
(2) Predsedovia prísluných politických strán, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda
Najvyieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyieho kontrolného úradu
oznámia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 60 dní po vyhlásení výsledkov volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky meno, priezvisko,
titul, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie a adresu
trvalého pobytu èlena tátnej komisie; k oznámeniu
priloia výpis z registra trestov èlena tátnej komisie
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nie starí ako tri mesiace a doklad o dosiahnutom vzdelaní èlena tátnej komisie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vydá èlenom tátnej komisie osvedèenie o tom, e sú èlenmi tátnej komisie, do 15 dní od
uplynutia lehoty pod¾a prvej vety. Predsedu tátnej komisie volí Národná rada Slovenskej republiky v tajných
vo¾bách zo vetkých èlenov komisie.
(3) Funkèné obdobie tátnej komisie sa zaèína dòom
zloenia s¾ubu pod¾a § 18 ods. 3 èlenmi tátnej komisie
a konèí sa dòom zloenia s¾ubu èlenmi novej tátnej komisie. S¾ub sa skladá do rúk predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky v deò odovzdania osvedèení
o èlenstve v tátnej komisii.
(4) Èlenstvo v tátnej komisii je verejnou funkciou.
Èlenom tátnej komisie môe by obèan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, má vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa a dosiahol vek najmenej 35 rokov. Tá istá osoba
môe by èlenom tátnej komisie najviac v dvoch po
sebe nasledujúcich funkèných obdobiach.
(5) Bezúhonný na úèely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný èin. Bezúhonnos
sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím
ako tri mesiace.
(6) Funkcia èlena tátnej komisie zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) ak èlen tátnej komisie prestal spåòa podmienky na
výkon funkcie pod¾a odseku 4 alebo pod¾a § 14,
d) z dôvodu zmeny pomeru politických síl pod¾a odseku
1 na základe rozhodnutia politickej strany, ktorá ho
delegovala.
(7) Ak sa uprázdni miesto èlena tátnej komisie,
ustanoví sa nový èlen na zvyné funkèné obdobie. Nového èlena oznámi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky ten, kto delegoval èlena tátnej komisie,
ktorého funkcia sa uprázdnila, najneskôr sedem dní po
uprázdnení funkcie; ak dôjde k zmene pomeru politických síl, nového èlena tátnej komisie na zvyné funkèné obdobie deleguje tá politická strana, ktorej patrí
právo pod¾a pomerného zastúpenia. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vydá osvedèenie o èlenstve v tátnej komisii novému èlenovi tátnej komisie
v deò zloenia s¾ubu.
(8) Funkcia èlena tátnej komisie sa nevykonáva
v pracovnoprávnom vzahu.
(9) Èlen tátnej komisie má nárok na pauálnu mesaènú odmenu za výkon funkcie v sume 1,5-násobku
priemernej nominálnej mesaènej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený nahor na celé euro.
Predsedovi tátnej komisie patrí osobitný príplatok vo
výke 30 % mesaènej odmeny. Èlen tátnej komisie má
nárok na úhradu preukázaných cestovných výdavkov
spojených s výkonom funkcie a stravného pod¾a osobitného predpisu.
(10) Èlen tátnej komisie je zúèastnený na zdravotnom poistení, na nemocenskom poistení a na dôchod-
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kovom poistení rovnako ako zamestnanec v pracovnom
pomere.
(11) Èlen tátnej komisie je povinný bezodkladne
oznámi vetky skutoènosti, pre ktoré nemôe vykonáva svoju funkciu tomu, kto ho do tátnej komisie delegoval. Zároveò je povinný odovzda osvedèenie o èlenstve v tátnej komisii predsedovi Národnej rady
Slovenskej republiky.
(12) Podrobnosti o èlenstve v tátnej komisii, zániku
funkcie èlena tátnej komisie, postupy politických
strán pri delegovaní èlenov tátnej komisie a pravidlá
vo¾by predsedu tátnej komisie upraví tatút tátnej
komisie, ktorý schva¾uje Národná rada Slovenskej republiky.
§ 14
Funkcia èlena tátnej komisie je nezluèite¾ná s kandidatúrou na funkciu a s funkciou
a) prezidenta Slovenskej republiky,
b) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c) poslanca Európskeho parlamentu,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) poslanca zastupite¾stva samosprávneho kraja,
f) starostu obce,
g) poslanca obecného zastupite¾stva.
§ 15
(1) Èinnos tátnej komisie riadi jej predseda. Predsedu poèas jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne
poverený èlen tátnej komisie. Èlenovi tátnej komisie,
ktorý zastupuje predsedu, nepatrí príplatok pod¾a § 13
ods. 9 a nemá ani právo pod¾a odseku 2 posledná veta.
(2) tátna komisia rozhoduje v zbore. tátna komisia
je uznáaniaschopná, ak sú na zasadnutí prítomné aspoò tri tvrtiny jej èlenov. Na platnos rozhodnutia je
potrebná nadpolovièná väèina hlasov vetkých èlenov. Ak tátna komisia hlasuje o tom, èi bolo poruené
volebné moratórium, èi bolo poruené moratórium na
zverejòovanie prieskumov verejnej mienky, o registrácii kandidátnej listiny alebo o vyèiarknutí kandidáta
z kandidátnej listiny, sú potrebné na schválenie uznesenia tri tvrtiny hlasov vetkých èlenov tátnej komisie. Ak dôjde k rovnosti hlasov, rozhodujúci je hlas
predsedu tátnej komisie.
(3) Podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní tátnej komisie a o úèasti na jej zasadnutiach upravuje rokovací
poriadok, ktorý tátna komisia schva¾uje trojtvrtinovou väèinou vetkých èlenov.
(4) Na ministerstve vnútra sa zriaïuje Úrad tátnej
komisie (ïalej len úrad) ako osobitný organizaèný útvar. Vedúci úradu sa zúèastòuje zasadnutí tátnej komisie bez práva hlasova.
(5) Ministerstvo vnútra urèuje truktúru úradu po
prerokovaní so tátnou komisiou. Skonèenie alebo
zmenu tátnozamestnaneckého pomeru tátneho zamestnanca úradu a skonèenie alebo zmenu pracovného pomeru zamestnanca pri výkone práce vo verejnom
záujme ministerstvo vnútra vopred prerokuje s predsedom tátnej komisie.
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(6) Výdavky na èinnos tátnej komisie a úradu sa
uhrádzajú z rozpoètu ministerstva vnútra. Rozpoèet finanèných prostriedkov na èinnos tátnej komisie
a úradu prerokuje ministerstvo vnútra so tátnou komisiou. Ministerstvo vnútra zabezpeèuje organizaèné,
materiálno-technické a personálne podmienky pre èinnos tátnej komisie a úradu.
(7) Ministerstvo vnútra
a) plní úlohy odborného a administratívneho útvaru
tátnej komisie vo volebných veciach,
b) zabezpeèuje tlaè hlasovacích lístkov,
c) vydáva vzory volebných tlaèív a obálok a zabezpeèuje ich vyhotovenie,
d) usmeròuje obce pri utváraní volebných okrskov,
zostavovaní zoznamov volièov, vybavení volebných
miestností a úschove volebných dokumentov,
e) urèuje systém elektronického komunikaèného spojenia volebných orgánov,
f) zabezpeèuje pre obce a volebné orgány metodické
a informaèné pomôcky potrebné na ich èinnos,
g) spolupracuje s orgánmi Európskej komisie vo veciach volieb do Európskeho parlamentu,
h) plní ïalie úlohy pod¾a osobitných èastí tohto zákona.
(8) Ministerstvo vnútra upraví po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky veobecne záväzným právnym predpisom
a) výku odmeny èlenov a zapisovate¾ov volebných komisií,
b) podrobnosti o úhrade odmeny èlenov a zapisovate¾ov volebných komisií.
(9) tatistický úrad utvára na prípravu spracovania
a spracovanie výsledkov volieb pre tátnu komisiu, okresné volebné komisie, volebné komisie samosprávnych krajov, obvodné volebné komisie odborné sumarizaèné útvary. Odborný sumarizaèný útvar utvára
tatistický úrad aj pre miestne volebné komisie, ak zisujú výsledky hlasovania za viac ako 50 volebných
okrskov.
(10) Èlen odborného sumarizaèného útvaru volebnej
komisie skladá s¾ub tohto znenia: S¾ubujem na svoju
èes, e budem svedomite a nestranne vykonáva svoju
funkciu a budem sa pritom riadi Ústavou Slovenskej
republiky a zákonmi..
(11) Odborné sumarizaèné útvary volebných komisií
plnia úlohy pod¾a programového a organizaèného zabezpeèenia spracovania výsledkov volieb a ïalie úlohy
plnia pod¾a pokynov príslunej volebnej komisie. Výdavky na èinnos odborného sumarizaèného útvaru sa
uhrádzajú z rozpoètu tatistického úradu.
(12) tátna komisia prizýva vedúceho odborného sumarizaèného útvaru na svoje zasadnutia vdy, keï sú
predmetom rokovania veci týkajúce sa prípravy spracovania a spracovania výsledkov volieb a pripravenosti
odborných sumarizaèných útvarov volebných komisií
na plnenie úloh pod¾a tohto zákona.
(13) tatistický úrad po dohode s ministerstvom vnútra vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
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§ 16
(1) tátna komisia
a) preskúmava a registruje kandidátne listiny pre vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky a pre vo¾by do Európskeho parlamentu,
b) dohliada na pripravenos volebných komisií niích
stupòov zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
c) riadi odborný sumarizaèný útvar pri plnení úloh
pod¾a tohto zákona,
d) kontroluje financovanie politických strán,
e) kontroluje financovanie a vedenie volebnej kampane,
f) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ministerstva vnútra vydaným pod¾a osobitných predpisov vo
veciach financovania politických strán a vo veciach
volebnej kampane,
g) prerokúva pridelenie vysielacích èasov v televíznom
vysielaní a rozhlasovom vysielaní poèas volebnej
kampane na základe návrhu vysielate¾a,
h) zisuje výsledky volieb potou osobami oprávnenými
voli, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania potou osobami oprávnenými voli, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i) zisuje a zverejòuje priebené a celkové výsledky volieb,
j) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,
k) vydáva kandidátom zvoleným za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu osvedèenia o zvolení,
l) vyhlasuje nastúpenie náhradníka za poslanca Európskeho parlamentu,
m) oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky nastúpenie náhradníka alebo neuplatòovanie mandátu v prípade, v ktorom to ustanovuje zákon v osobitných èastiach,
n) usmeròuje spracovanie výsledkov hlasovania,
o) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra,
p) plní ïalie úlohy pod¾a osobitných èastí tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov.
(2) tátna komisia pri plnení úloh pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov spolupracuje s ministerstvom vnútra a tatistickým úradom.
(3) tátna komisia poskytuje politickým stranám
a kandidátom metodickú pomoc a poradenstvo o pravidlách financovania politických strán a o pravidlách
financovania volebnej kampane.
(4) Úrad
a) plní úlohu sekretariátu tátnej komisie,
b) kontroluje plnenie úloh, ktoré fyzickým osobám
a právnickým osobám vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich financovanie politických strán,
a volebnú kampaò,
c) plní úlohy ustanovené osobitnými predpismi,
d) plní ïalie úlohy pod¾a pokynov tátnej komisie.
§ 17
Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, na poslanca Európskeho parlamentu, na pre-
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zidenta Slovenskej republiky, na predsedu samosprávneho kraja, na poslanca zastupite¾stva samosprávneho
kraja, na starostu obce a na poslanca obecného zastupite¾stva nesmie by èlenom volebnej komisie vo vo¾bách, v ktorých kandiduje.
§ 18
(1) Èlenom volebnej komisie môe by ten, kto dovàil
18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Volebná komisia musí ma najmenej pä èlenov.
Spôsob utvorenia volebných komisií ustanovuje zákon
v osobitných èastiach.
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§ 20
Vyhlásenie volieb a èas ich konania
(1) Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa uverejòuje
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2) V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza
a) deò konania volieb,
b) lehota na utvorenie volebných okrskov a urèenie volebných miestností,
c) lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé
zasadanie,
d) ïalie skutoènosti, ktoré ustanovuje zákon v osobitných èastiach.

(3) Èlen volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie
podpísaním s¾ubu tohto znenia: S¾ubujem na svoju
èes, e budem svedomite a nestranne vykonáva svoju
funkciu a budem sa pritom riadi Ústavou Slovenskej
republiky a zákonmi..

(3) Vo¾by sa konajú v jeden deò v sobotu. Vo¾by sa konajú v urèený deò od siedmej do dvadsiatej druhej hodiny. Ak to miestne podmienky vyadujú, môe starosta obce urèi zaèiatok hlasovania na skoriu hodinu,
najviac vak o dve hodiny.

(4) Volebná komisia je uznáaniaschopná, ak je prítomná nadpolovièná väèina vetkých jej èlenov. Na
platnos uznesenia je potrebná väèina hlasov prítomných èlenov. Pri rovnosti hlasov sa návrh povauje za
odmietnutý. O priebehu rokovania vyhotoví volebná
komisia zápisnicu.

§ 21

(5) Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní
urèí zo vetkých èlenov komisie svojho predsedu a podpredsedu rebom. rebovanie riadi zapisovate¾ volebnej komisie.
§ 19
(1) Zapisovate¾ volebnej komisie zabezpeèuje organizaèné a administratívne záleitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní
funkciu jej odborného poradcu. Zúèastòuje sa rokovania volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie má
poradný hlas. Náklady na èinnos zapisovate¾a volebnej komisie na plnenie úloh pod¾a tohto zákona sa
uhrádzajú zo tátneho rozpoètu.
(2) Zapisovate¾ volebnej komisie skladá s¾ub tohto
znenia: S¾ubujem na svoju èes, e budem svedomite
a nestranne vykonáva svoju funkciu a budem sa pritom riadi Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi..
(3) Zapisovate¾a tátnej komisie na vykonanie volieb
vymenuje vláda Slovenskej republiky; návrh podáva
minister vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní
so tátnou komisiou. Vymenovanie a odvolanie zapisovate¾a okresnej volebnej komisie, volebnej komisie
samosprávneho kraja, obvodnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a mestskej volebnej komisie ustanovuje zákon v osobitných èastiach.
(4) Zapisovate¾a okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.
(5) Zapisovate¾a volebnej komisie vymenúva prísluný orgán v dostatoènom èasovom predstihu tak, aby
mohol plni úlohy pod¾a tohto zákona.

Informovanie volièov
(1) Obec najneskôr desa dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva
voli a práva by volený. Obec pod¾a osobitného predpisu informáciu pod¾a prvej vety zverejní aj v jazyku národnostnej meniny. Vzor informácie zabezpeèí pre
obec ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného
úradu a zverejní ho na svojom webovom sídle.
(2) Ak ide o vo¾by do Európskeho parlamentu, obec
najneskôr desa dní po vyhlásení volieb do Európskeho
parlamentu zasiela informáciu o podmienkach práva
voli a práva by volený volièom, ktorí sú obèanmi iného
èlenského tátu Európskej únie. Vzor informácie zabezpeèí pre obec ministerstvo vnútra. Ministerstvo
vnútra zverejòuje informáciu pod¾a prvej vety v slovenskom jazyku a anglickom jazyku na svojom webovom
sídle.
(3) Obec doruèuje najneskôr 25 dní predo dòom konania volieb do kadej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie èas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnos, struèný spôsob úpravy hlasovacieho
lístka a povinnos volièa preukáza sa pred hlasovaním
preukazom totonosti. V obci pod¾a osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej meniny.
(4) Tam, kde sa vykonáva väzba, a tam, kde sa vykonáva trest odòatia slobody (ïalej len ústav), zabezpeèí
informovanie obvinených a odsúdených o konaní volieb a preukázate¾ne ich pouèí o spôsobe a práve voli
pod¾a tohto zákona v podmienkach ústavu tento ústav.
Ústav zároveò pouèí obvinených a odsúdených o tom,
e môu písomne poiada obec, v ktorej stálom zozname sú vedení, o vydanie a zaslanie volièského preukazu, ktorý obec vydáva pod¾a osobitných èastí tohto zákona. Tlaèivo iadosti na tento úèel zabezpeèí ústav.
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§ 22
Volebná miestnos a jej vybavenie
(1) Pri vchode do volebnej miestnosti sa umiestòuje
nápis volebná miestnos a èíslo volebného okrsku.
Obec pod¾a osobitného predpisu oznaèí volebnú miestnos aj v jazyku národnostnej meniny.
(2) Vo volebnej miestnosti sa umiestòujú na èelnú
stenu tátna vlajka Slovenskej republiky a tátny znak
Slovenskej republiky.
(3) Vo volebnej miestnosti musí by volebná schránka, prenosná volebná schránka, schránka na odloenie
nepouitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, zoznam volièov a èisté tlaèivá zoznamu volièov
na dopísanie volièov, dostatoèný poèet hlasovacích lístkov a neprieh¾adných obálok rovnakej ve¾kosti, akosti
a farby opatrených odtlaèkom úradnej peèiatky obce
(ïalej len obálka) a dostatoèný poèet tlaèív zápisnice
okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
(4) Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia by vystavené hlasovacie lístky
s oznaèením vzor a informácia pre volièa o spôsobe
hlasovania. V obci pod¾a osobitného predpisu sa informácia pod¾a prvej vety uvádza aj v jazyku národnostnej
meniny; ak ide o referendum, v jazyku národnostnej
meniny sa uvedú aj návrhy, o ktorých sa v referende
rozhoduje. Text návrhov v jazyku národnostnej meniny zabezpeèí ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov; zároveò ho zverejní aj na svojom webovom sídle.
(5) Volebná miestnos musí by vybavená osobitnými
priestormi na úpravu hlasovacích lístkov a písacími
potrebami na úpravu hlasovacích lístkov. Poèet osobitných priestorov na úpravu hlasovacích lístkov urèuje
obec s prihliadnutím na poèet volièov vo volebnom
okrsku.
(6) Vybavenie volebnej miestnosti zabezpeèuje obec.
§ 23
Zaèatie hlasovania
Pred zaèatím hlasovania skontroluje predseda
okrskovej volebnej komisie za prítomnosti èlenov komisie, èi je volebná miestnos vybavená pod¾a § 22 a èi sú
volebná schránka, prenosná volebná schránka
a schránka na odloenie nepouitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov prázdne a zapeèatí ich.
Predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za zaèaté, ak nezistí nedostatky vo vybavení volebnej miestnosti alebo po ich odstránení.
Spôsob hlasovania
§ 24
(1) Voliè hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Voliè hlasuje osobne, zastúpenie nie
je prípustné.
(2) Voliè po príchode do volebnej miestnosti preuka-
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zuje svoju totonos obèianskym preukazom alebo
iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeò
volièa a vetky údaje uvedené o òom v zozname volièov,
ak v osobitnej èasti nie je ustanovené inak. Okrsková
volebná komisia zakrúkuje poradové èíslo volièa v zozname volièov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí voliè v zozname volièov vlastnoruèným podpisom; ak tak urobi
nemôe, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutoènos v zozname volièov. Ak voliè nepreukáe svoju totonos do skonèenia hlasovania,
hlasovanie sa mu neumoní. To platí aj pre hlasovanie
mimo volebnej miestnosti. Ak ide o obvineného alebo odsúdeného, preukazuje sa jeho totonos preukazom odsúdeného, alebo preukazom obvineného, alebo
svedectvom dvoch prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe prítomných v miestnosti ústavu, v ktorej
sa má hlasovanie vykona.
(3) Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje
voliè do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov, v ktorom upravuje hlasovací lístok spôsobom,
ktorý ustanovuje zákon v osobitných èastiach. Volièovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumoní.
(4) Na poiadanie volièa mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloí voliè do
schránky na odloenie nepouitých hlasovacích lístkov.
(5) Voliè hlasuje tak, e po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vkladá obálku
pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky.
(6) Voliè, ktorý nemôe sám upravi hlasovací lístok
pre zdravotné postihnutie alebo preto, e nemôe èíta
alebo písa a oznámi pred hlasovaním túto skutoènos
okrskovej volebnej komisii, má právo vzia so sebou do
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov
inú osobu spôsobilú upravi hlasovací lístok pod¾a jeho
pokynov a zákona a vloi do obálky; takouto osobou
nemôe by èlen okrskovej volebnej komisie. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov èlen okrskovej volebnej komisie
pouèí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate
trestného èinu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda.
(7) Zo závaných, najmä zdravotných dôvodov, môe
voliè poiada sám alebo prostredníctvom inej osoby
obec a v deò konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková
volebná komisia vyle k volièovi dvoch svojich èlenov
s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých volièov, ktorí poiadali
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Vyslaní èlenovia okrskovej volebnej komisie zabezpeèia, aby bola zachovaná tajnos hlasovania a aby ten, kto hlasoval,
podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky; ak tak
voliè nemôe urobi, èlen okrskovej volebnej komisie
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poznamená túto skutoènos v zozname. Tento zoznam
volièov sa pripojí k zoznamu volièov. Okrsková volebná
komisia zakrúkuje poradové èíslo volièa v zozname volièov ihneï po návrate èlenov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.
(8) Ak sa má hlasova v ústave, dohodne ústav èas
hlasovania do prenosnej volebnej schránky s príslunou okrskovou volebnou komisiou.
(9) Voliè, ktorý nemôe pre zdravotné postihnutie
sám vloi obálku do volebnej schránky, môe poiada, aby obálku do volebnej schránky vloila iná osoba,
nie vak èlen okrskovej volebnej komisie.
(10) Voliè je povinný odloi nepouité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapeèatenej schránky na odloenie nepouitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; ak ide
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, voliè nepouité
hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky znehodnotí pred èlenmi okrskovej volebnej komisie.
§ 25
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemoòujú zaèa hlasovanie, pokraèova v òom alebo ho skonèi, môe
okrsková volebná komisia posunú zaèiatok hlasovania na neskoriu hodinu alebo predåi èas hlasovania.
Celkový èas hlasovania vak nesmie by týmto opatrením skrátený. Okrsková volebná komisia o takomto
opatrení vyrozumie volièov spôsobom v mieste obvyklým. Ak je hlasovanie preruené, zapeèatí okrsková volebná komisia nepouité hlasovacie lístky, obálky, zoznam volièov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na
volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri
opätovnom zaèatí hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti èlenov komisie overuje
neporuenos peèatí. Okolnosti, ktoré znemonili zaèa
hlasovanie, pokraèova v òom alebo ho skonèi, ako aj
neporuenos peèatí uvedie okrsková volebná komisia
v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 26
Poriadok vo volebnej miestnosti
Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, poèas jeho neprítomnosti jej podpredseda. Pokyny na zachovanie poriadku
vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania
sú záväzné pre vetkých prítomných.
§ 27
Prítomnos vo volebnej miestnosti
a pozorovanie volieb
(1) Vo volebnej miestnosti majú právo by prítomní,
okrem èlenov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovate¾a, èlenov a zapisovate¾ov volebných komisií vyích
stupòov, èlenov ich odborných sumarizaèných útvarov
a volièov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami.

Èiastka 63

(2) Zástupca nezávislého kandidáta má právo by
prítomný v priebehu volieb a sèítavania hlasov vo volebnej miestnosti. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyèleni pre zástupcov pod¾a prvej vety a pozorovate¾ov vyslaných medzinárodnými organizáciami
osobitný priestor. Tieto osoby mono z volebnej miestnosti vylúèi, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania
a sèítavania hlasov.
(3) Vo volebnej miestnosti majú právo by prítomné
aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sèítavania hlasov. Tieto osoby mono
z volebnej miestnosti vylúèi, len ak by bol ohrozený
priebeh hlasovania, sèítavania hlasov alebo z dôvodu
nedostatoènej kapacity volebnej miestnosti.
§ 28
Skonèenie hlasovania
Po uplynutí èasu urèeného na hlasovanie môu hlasova u len tí volièi, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred òou. Potom sa volebná miestnos uzavrie
a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skonèené. Schránku na odloenie nepouitých
a nesprávne upravených hlasovacích lístkov uloí na
osobitné miesto tak, aby bola s nimi vylúèená manipulácia.
§ 29
Postup po skonèení hlasovania a posudzovanie
platnosti hlasovacích lístkov a obálok
(1) Po skonèení hlasovania dá predseda okrskovej
volebnej komisie zapeèati nevydané hlasovacie lístky
a obálky a potom dá otvori volebnú schránku. Ak
okrsková volebná komisia na iados pouila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení
zmiea.
(2) Okrsková volebná komisia sèíta obálky a porovná
ich poèet so záznamami v zozname volièov. Obálky,
ktoré nemajú náleitosti pod¾a § 22 ods. 3, a hlasovacie
lístky, ktoré neboli v obálke, okrsková volebná komisia
vylúèi.
(3) Pokodenie hlasovacieho lístka alebo obálky
nemá vplyv na ich platnos. Na preèiarknutie a dopisovanie hlasovacieho lístka sa neprihliada.
(4) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka a obálky okrsková volebná komisia
s koneènou platnosou.
§ 30
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví písomne zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku podpisuje
predseda a ostatní èlenovia okrskovej volebnej komisie.
(2) Okrsková volebná komisia môe zápisnicu pod¾a
odseku 1 vyhotovi v elektronickej forme urèenej tatis-
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tickým úradom. Na tento úèel jej tatistický úrad pridelí osobitný identifikaèný kód zápisnice. Po vyhotovení
zápisnice v elektronickej forme podpisuje dva rovnopisy vytlaèenej zápisnice predseda a ostatní èlenovia
okrskovej volebnej komisie. Následne elektronicky vyhotovenú zápisnicu zale a jeden rovnopis vytlaèenej
a podpísanej zápisnice doruèí príslunej volebnej komisii.
(3) Náleitosti zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sú ustanovené v osobitných
èastiach zákona.
(4) Ak niektorý z èlenov okrskovej volebnej komisie
zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nepodpísal, môe v zápisnici uvies dôvody
nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nemá vplyv na
jej platnos.
§ 31
Èinnos okrskovej volebnej komisie
po podpísaní zápisnice
(1) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhlasuje predseda okrskovej volebnej komisie výsledky hlasovania.
(2) Okrsková volebná komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 32
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1) Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu
o výsledku hlasovania podpisuje predseda a ostatní
èlenovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z èlenov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal,
môe v zápisnici uvies dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na
jej platnos.
(2) Náleitosti zápisnice o výsledku hlasovania sú
ustanovené v osobitných èastiach zákona.
§ 33
Zápisnica tátnej komisie
a zverejòovanie výsledkov volieb
(1) tátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb
podpisuje predseda a ostatní èlenovia tátnej komisie.
Ak niektorý z èlenov tátnej komisie zápisnicu o výsledku volieb nepodpísal, môe v zápisnici uvies dôvody
nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb nemá vplyv na jej platnos.
(2) tátna komisia zverejní celkové výsledky volieb
po podpísaní zápisnice o výsledku volieb; môe zverejòova aj priebené výsledky volieb. tátna komisia výsledky pod¾a prvej vety zverejní prostredníctvom odborných sumarizaèných útvarov na webovom sídle
tatistického úradu.
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(3) Náleitosti zápisnice o výsledku volieb sú ustanovené v osobitných èastiach zákona.
§ 34
Materiálne a personálne zabezpeèenie
volebných komisií
(1) Materiálne prostriedky potrebné na èinnos volebných komisií a osoby na organizaènú a technickú
prípravu volieb a ich vykonanie zabezpeèuje pre
a) tátnu komisiu ministerstvo vnútra,
b) okresnú volebnú komisiu okresný úrad,
c) obvodnú volebnú komisiu a pre volebnú komisiu
samosprávneho kraja úrad samosprávneho kraja,
d) okrskovú volebnú komisiu a miestnu volebnú komisiu obec, v meste pre mestskú volebnú komisiu mesto, v ktorého územnom obvode je zriadená.
(2) Orgány pod¾a odseku 1 písm. a) a c) zabezpeèujú
umiestnenie odborného sumarizaèného útvaru volebnej komisie.
§ 35
Spolupráca orgánov verejnej moci
Orgány verejnej moci sú povinné spolupracova pri
vykonávaní tohto zákona.
§ 36
Nároky èlenov volebných komisií
(1) Èlen volebnej komisie a zapisovate¾ volebnej komisie nesmie by pre výkon svojej funkcie obmedzený
v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného
pomeru alebo obdobného pracovného vzahu; má nárok na pracovné vo¾no s náhradou mzdy alebo s náhradou platu v sume jeho priemerného zárobku. Samostatne zárobkovo èinná osoba má nárok na náhradu,
ktorá sa rovná pomernej èasti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeòovaných mesaènou mzdou. Výkon funkcie èlena volebnej komisie
a zapisovate¾a volebnej komisie je iným úkonom vo veobecnom záujme.
(2) Zamestnávate¾, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo náhradu platu pod¾a odseku 1, má nárok na úhradu
vyplatenej náhrady mzdy alebo náhrady platu. Zamestnávate¾ a samostatne zárobkovo èinná osoba uplatnia
nárok pod¾a odseku 1
a) na príslunom okresnom úrade, ak ide o èlena okresnej volebnej komisie.
b) na príslunom úrade samosprávneho kraja, ak ide
o èlena obvodnej volebnej komisie alebo volebnej komisie samosprávneho kraja,
c) v príslunej obci, ak ide o èlena okrskovej volebnej
alebo miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie.
(3) Náhradu pod¾a odseku 1 vypláca prísluný orgán
do 30 dní od uplatnenia nároku.
(4) Èlen okrskovej volebnej komisie, èlen miestnej
volebnej komisie, èlen mestskej volebnej komisie a zapisovate¾ volebnej komisie majú za deò konania volieb
nárok na odmenu, ak v tento deò nemajú nárok na ná-
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hradu pod¾a odseku 1. Odmenu èlenovi volebnej komisie pod¾a prvej vety vypláca obec. Odmenu zapisovate¾ovi volebnej komisie vypláca orgán, ktorý pod¾a § 34
zabezpeèuje èinnos príslunej volebnej komisie.

rópskej únie a zároveò poiada o zápis do zoznamu
volièov v Slovenskej republike,
d) uvedie v èestnom vyhlásení ku kandidátnej listine
nepravdivý údaj.

§ 37

§ 41

Úhrada výdavkov spojených s vo¾bami
(1) Výdavky spojené s vo¾bami sa uhrádzajú zo tátneho rozpoètu.
(2) Ministerstvo vnútra usmeròuje obce, samosprávne kraje a okresné úrady pri vynakladaní finanèných
prostriedkov na prípravu, vykonanie a zisovanie výsledkov volieb.
§ 38
Konanie a opatrenia proti neèinnosti
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona, okrem § 40 a 41,
sa nevzahujú ustanovenia veobecného predpisu
o správnom konaní.
(2) Ak obec nesplní úlohy pod¾a tohto zákona, bezodkladne zabezpeèí ich splnenie prednosta okresného
úradu z prostriedkov pridelených obci na vo¾by zo tátneho rozpoètu. Prednosta okresného úradu je za týmto
úèelom oprávnený usmeròova obce a uklada im úlohy.
§ 39
Úschova volebných dokumentov

(1) Okresný úrad uloí za priestupok pod¾a § 40
písm. a) a b) pokutu 33 eur a za priestupok pod¾a § 40
písm. c) a d) pokutu 100 eur.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.
DRUHÁ ÈAS
VO¼BY DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 42
Právo voli
Právo voli do Národnej rady Slovenskej republiky
má obèan Slovenskej republiky.
§ 43
Právo by volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej len poslanec) môe by zvolený obèan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deò konania volieb dovài
21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.

(1) Volebné komisie odovzdávajú volebné dokumenty
do úschovy obciam, okresným úradom, samosprávnym krajom a ministerstvu vnútra. Odovzdanie volebných dokumentov ustanovuje zákon v osobitných èastiach. O odovzdaní volebných dokumentov sa vyhotoví
protokol, ktorého súèasou sú zoznamy odovzdávaných volebných dokumentov. Protokol podpíu predsedovia prísluných volebných komisií a osoby zodpovedné za ich prevzatie.

Územie Slovenskej republiky tvorí pre vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky jeden volebný obvod.

(2) Dòom prevzatia volebných dokumentov pod¾a odseku 1 sa volebné dokumenty stávajú súèasou registratúry toho orgánu, ktorý ich prevzal do úschovy
a spravujú sa pod¾a jeho registratúrneho poriadku.

(1) Osobitný zoznam volièov zostavuje a vedie ministerstvo vnútra. Do osobitného zoznamu volièov sa zapisujú volièi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(3) Na sprístupòovanie zápisníc o výsledkoch volieb
sa vzahuje osobitný predpis, do ostatných volebných
dokumentov môu nahliada len súd a orgán èinný
v trestnom konaní.

(2) V osobitnom zozname volièov sa volièi vedú v abecednom poradí pod¾a priezviska.

Priestupky
§ 40
Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neodloí po hlasovaní nepouité hlasovacie lístky do
schránky na to urèenej,
b) neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo
volebnej miestnosti pod¾a § 26,
c) poiada pre vo¾by do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu volièov v inom èlenskom táte Eu-

§ 44
Volebný obvod

§ 45
Osobitný zoznam volièov

(3) O volièovi zapísanom do osobitného zoznamu volièov sa uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné èíslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresa miesta pobytu v cudzine.
(4) Voliè sa do osobitného zoznamu volièov zapisuje
na základe iadosti o vo¾bu potou. iados o vo¾bu potou mono poda v listinnej forme alebo v elektronickej forme.
(5) Ak iados o vo¾bu potou neobsahuje zákonom
ustanovené údaje alebo nie sú k nej pripojené ustanovené prílohy, ministerstvo vnútra vykoná opatrenia na
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to, aby iadate¾ o vo¾bu potou doplnil chýbajúce údaje.
Ak iadate¾ nedoruèí údaje alebo ustanovené prílohy
najneskôr 35 dní predo dòom konania volieb, ministerstvo vnútra ho do osobitného zoznamu volièov nezapíe.

(8) O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec
evidenciu. Evidencia obsahuje èíslo hlasovacieho preukazu, údaje o volièovi pod¾a § 9 ods. 3 a dátum jeho vydania. Súèasou evidencie je iados volièa o vydanie
hlasovacieho preukazu.

(6) Ministerstvo vnútra odovzdá osobitný zoznam volièov tátnej komisii v dvoch rovnopisoch v deò konania
volieb.

(9) Hlasovací preukaz oprávòuje na zápis do zoznamu volièov v ktoromko¾vek volebnom okrsku.

§ 46

Okresná volebná komisia

Hlasovací preukaz
(1) Volièovi, ktorý nebude môc voli vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname volièov je zapísaný, vydá
obec na jeho iados hlasovací preukaz a zo zoznamu
volièov ho vyèiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
(2) Voliè môe poiada o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deò pred
konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá
hlasovací preukaz bezodkladne.
(3) Voliè môe poiada o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby iados o vydanie bola
doruèená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dòom konania volieb. iados musí obsahova údaje
o volièovi pod¾a § 9 ods. 3. Prostredníctvom osoby splnomocnenej iadate¾om mono poiada o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deò predo
dòom konania volieb.
(4) Voliè môe poiada o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo
dòom konania volieb. Obec na tieto úèely zverejòuje na
svojom webovom sídle elektronickú adresu na doruèovanie iadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní
elektronickú adresu na doruèovanie iadosti na úradnej tabuli obce. iados musí obsahova
a) údaje o volièovi pod¾a § 9 ods. 3,
b) korepondenènú adresu, na ktorú obec doruèí hlasovací preukaz.
(5) Obec zale hlasovací preukaz volièovi na adresu
trvalého pobytu, ak v iadosti neuvedie inú korepondenènú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doruèenia iadosti.
(6) Ak voliè v písomnej iadosti alebo elektronickej
iadosti uvedie, e hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v iadosti uvies jej meno, priezvisko a èíslo
obèianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdi svojím podpisom.
(7) Tlaèivá hlasovacích preukazov zabezpeèuje ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra doruèí hlasovacie preukazy obciam prostredníctvom okresných úradov. Okresný úrad doruèí obciam pod¾a osobitného
predpisu hlasovací preukaz aj v jazyku národnostnej
meniny. Tlaèivo hlasovacieho preukazu musí ma
ochranné prvky a miesto pre údaje o volièovi pod¾a § 9
ods. 3. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlaèkom úradnej peèiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí by
ïalej miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá
ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto
pre údaj, pre aké vo¾by sa vydáva.

§ 47
(1) Do okresnej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina
bola zaregistrovaná, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí
o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) podpis osoby oprávnenej kona za politickú stranu
a odtlaèok peèiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronickej forme.
Lehota na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím
posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva prednosta okresného úradu.
(5) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.
(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou má za následok zánik èlenstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(8) Okresná volebná komisia
a) dohliada na pripravenos okrskových volebných komisií zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
b) prerokúva informácie okresného úradu o organizaènej a technickej príprave volieb,
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c) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.

Èiastka 63

najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.

(9) Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu pod¾a osobitného predpisu.

(8) Okrsková volebná komisia
a) zabezpeèuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje volièov v deò konania volieb do zoznamu
volièov,
c) sèítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 48

§ 50

Zapisovate¾ okresnej volebnej komisie

Kandidátna listina

Zapisovate¾a okresnej volebnej komisie vymenúva
a odvoláva prednosta okresného úradu.

(1) Kandidátnu listinu môe poda politická strana,
ktorá je registrovaná pod¾a osobitného predpisu. Politická strana podáva kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v listinnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní predo dòom konania
volieb zapisovate¾ovi tátnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa konèí uplynutím posledného
dòa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doruèené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

§ 49
Okrsková volebná komisia
(1) Do okrskovej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina
bola zaregistrovaná, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) podpis osoby oprávnenej kona za politickú stranu
a odtlaèok peèiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronickej forme.
Lehota na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím
posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená pod¾a odseku 1 alebo ak sa poèet jej èlenov zníi pod pä
a nie je náhradník, chýbajúcich èlenov vymenúva starosta obce.
(5) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou má za následok zánik èlenstva tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okrskovej
volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub

(2) Politické strany môu na úèely volieb utvori koalíciu a poda spoloènú kandidátnu listinu pod¾a odseku 1. Politická strana, ktorá je súèasou koalície, nemôe poda kandidátnu listinu samostatne.
(3) Kandidátna listina obsahuje
a) názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu,
b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny,
adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským èíslom pri vetkých kandidátoch,
c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej
kona v mene politickej strany a odtlaèok peèiatky
politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej kona v mene
kadej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlaèok
peèiatky kadej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4) Ku kandidátnej listine musí by pripojené
a) vlastnoruène podpísané vyhlásenie kadého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, e súhlasí so
svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený,
b) potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur
(ïalej len kaucia),
c) oznámenie o urèení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením
mena, priezviska a adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, prièom splnomocnencom politickej strany alebo
koalície ani jeho náhradníkom nemôe by kandidát.
(5) Na kandidátnej listine môe politická strana alebo koalícia uvies najviac 150 kandidátov.
(6) Na kandidátnej listine môe politická strana

Èiastka 63

Zbierka zákonov è. 180/2014

uvies svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície sa môu uvies grafické znaky politických strán,
ktoré tvoria koalíciu.
(7) Zapisovate¾ tátnej komisie zisuje, èi predloené
kandidátne listiny obsahujú náleitosti pod¾a odseku 3
a èi sú k nim pripojené písomnosti pod¾a odseku 4. Ak
to tak nie je, zapisovate¾ tátnej komisie vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v lehote,
ktorú urèí, kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
Zapisovate¾ tátnej komisie predkladá kandidátne listiny tátnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej
prvom zasadaní.
(8) Po podaní kandidátnej listiny nie je moné dopåòa kandidátnu listinu o ïalích kandidátov ani meni
ich poradie.
(9) Kaucia sa uhrádza na mimorozpoètový úèet, ktorý na tento úèel zriadi ministerstvo vnútra; èíslo tohto
úètu zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom
sídle. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do
jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoò dve percentá z celkového poètu
odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 51
Preskúmavanie kandidátnych listín
(1) tátna komisia preskúmava predloené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dòom konania volieb. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva
tátna komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizaèného útvaru. Kandidátnu listinu, ku ktorej nie
je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, tátna komisia nepreskúmava.
(2) tátna komisia vyèiarkne z kandidátnej listiny
kandidáta,
a) ktorý má prekáku práva by volený pod¾a § 6,
b) ktorý nespåòa podmienky uvedené v § 43,
c) ktorý nepripojil vyhlásenie pod¾a § 50 ods. 4
písm. a),
d) ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých
politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej
listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie pod¾a
§ 50 ods. 4 písm. a); ak kandidát podpísal vyhlásenie
k viacerým kandidátnym listinám, vyèiarkne ho na
vetkých kandidátnych listinách, alebo
e) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený poèet kandidátov pod¾a § 50 ods. 5.
§ 52
Registrácia kandidátnych listín
(1) tátna komisia zaregistruje najneskôr 70 dní
predo dòom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú
v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny,
ktoré boli upravené pod¾a § 51 ods. 2. Registrácia kan-
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didátnych listín je podmienkou vytlaèenia hlasovacích
lístkov.
(2) tátna komisia v lehote pod¾a odseku 1 odmietne
registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade
s týmto zákonom, ako aj kandidátnu listinu, ktorú nemono upravi pod¾a § 51 ods. 2.
(3) O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí
registrácie kandidátnej listiny vyhotoví tátna komisia
bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíe jej predseda,
a vyzve politické strany a koalície, aby si rozhodnutie
prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia
neprevezme rozhodnutie v ustanovenej lehote, povauje sa rozhodnutie za prevzaté.
(4) Proti rozhodnutiu tátnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami a proti rozhodnutiu
o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môe dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia poda
návrh na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta
na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny na prísluný
súd.
(5) Ak súd rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, tátna komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doruèenia vyznaèením registrácie na
kandidátnej listine.
(6) tátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych
listín odovzdáva zoznam kandidátov pod¾a politických
strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpeèí
jeho tlaè v potrebnom poète a prostredníctvom okresných úradov ho doruèuje obciam najneskôr 40 dní
predo dòom konania volieb. Obce zabezpeèujú, aby
najneskôr 25 dní predo dòom konania volieb bol zoznam kandidátov doruèený do kadej domácnosti. V zozname sa uvádza vyrebované èíslo kandidátnej listiny,
názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu, poradové èíslo, meno a priezvisko,
titul, vek, zamestnanie kandidáta pod¾a kandidátnej
listiny a obec jeho trvalého pobytu. Ak politická strana
alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej
listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický
znak aj v zozname kandidátov. Okresný úrad doruèí
obciam pod¾a osobitného predpisu tento zoznam s titulnou stranou aj v jazyku národnostnej meniny. Na
úèely vo¾by potou uverejòuje ministerstvo vnútra zoznam kandidátov najneskôr 40 dní predo dòom konania
volieb na svojom webovom sídle.
§ 53
Èíslovanie kandidátnych listín
tátna komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín urèí rebom èíslo, ktorým sa oznaèí
kandidátna listina kadej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je zaregistrovaná rozhodnutím súdu, pridelí tátna komisia èíslo, ktoré nasleduje za najvyím vyrebovaným èíslom. Vyrebované
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èísla kandidátnych listín tátna komisia zverejnení na
webovom sídle ministerstva vnútra.
§ 54
Spävzatie kandidátnej listiny,
vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1) Politická strana alebo koalícia môe najneskôr 48
hodín pred zaèatím volieb písomne prostredníctvom
splnomocnenca vzia spä svoju kandidátnu listinu.
(2) Kandidát sa môe najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb svojej kandidatúry vzda; vzdanie musí urobi v listinnej forme a jeho podpis musí by úradne
osvedèený. Najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb
môe kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvola aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí by doruèené predsedovi tátnej komisie, ktorý
zabezpeèí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach
a na webovom sídle ministerstva vnútra. Spävzatie
kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou,
vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemono vzia
spä.
(4) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o òom
na kandidátnej listine, ale pri pride¾ovaní mandátov sa
na neho neprihliada.
§ 55
Hlasovacie lístky
(1) Hlasovací lístok sa vyhotoví pre kadú politickú
stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
(2) Ministerstvo vnútra zabezpeèuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný poèet hlasovacích lístkov.
(3) Na hlasovacom lístku musí by uvedené vyrebované èíslo kandidátnej listiny, deò konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové èíslo, meno a priezvisko
kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta pod¾a
kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí by zhodné
s poradím na zaregistrovanej kandidátnej listine. Ak
politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu
na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku. Správnos údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku,
overuje tátna komisia a originál hlasovacieho lístka
opatrí odtlaèkom svojej úradnej peèiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(4) Hlasovacie lístky musia by vytlaèené písmom
toho istého druhu a rovnakej ve¾kosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.
(5) Ak politická strana pouíva vo svojom názve ve¾ké
písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku rov-
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nakým spôsobom ako názvy ostatných politických
strán.
(6) Ministerstvo vnútra doruèuje hlasovacie lístky
prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr
40 dní predo dòom konania volieb. Starostovia obcí zabezpeèia, aby boli hlasovacie lístky doruèené najneskôr v deò konania volieb okrskovým volebným komisiám.
(7) Voliè, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti
v deò konania volieb.
(8) Ak dôjde k spävzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k zrueniu politickej strany alebo politickej strany, ktorá je súèasou koalície,
v èase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie
lístky tejto politickej strany alebo koalície sa nevytlaèia, a ak sú vytlaèené, okrskové volebné komisie zabezpeèia, aby sa vo volebných miestnostiach nerozdávali;
ak u boli rozdané, pri sèítaní hlasov sa na ne neprihliada.
§ 56
Vyhlásenie volieb
(1) Vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky
najneskôr 110 dní predo dòom ich konania.
(2) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil vo¾by za neplatné alebo zruil výsledok volieb, predseda
Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje vo¾by do
Národnej rady Slovenskej republiky do 30 dní odo dòa
doruèenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky.
§ 57
Spôsob vo¾by
(1) Voliè môe voli na území Slovenskej republiky
a) vo volebnom okrsku, v ktorého zozname volièov je
zapísaný, alebo
b) v ktoromko¾vek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
(2) Voliè môe voli mimo územia Slovenskej republiky potou.
(3) Potou môe voli
a) voliè, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a ktorý bol na základe iadosti zapísaný do
osobitného zoznamu volièov,
b) voliè, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v èase volieb sa zdriava mimo jej územia
a o vo¾bu potou poiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
§ 58
Spôsob hlasovania
(1) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje
okrsková volebná komisia po predloení obèianskeho
preukazu do zoznamu volièov. Okrsková volebná komi-
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sia hlasovací preukaz pripája k zoznamu volièov a vydá
volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

ných na jednom hlasovacom lístku vyznaèi, ktorému
z kandidátov dáva prednos.

(2) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v zozname volièov, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov na základe predloeného obèianskeho preukazu. Okrsková
volebná komisia vydá volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(7) Voliè vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú
obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela.
Potovné uhrádza voliè.

(3) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu s rozhodnutím súdu pod¾a § 10 ods. 2, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení obèianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(4) Voliè vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok. Na
hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môe zakrúkovaním poradového èísla najviac u tyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznaèi, ktorému z kandidátov dáva prednos.
§ 59
Vo¾ba potou volièom, ktorý nemá trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky
(1) Voliè, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môe poiada písomne alebo elektronicky o vo¾bu potou. iados o vo¾bu potou musí by
doruèená ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo
dòom konania volieb. Na iados doruèenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(2) iados o vo¾bu potou musí obsahova tieto údaje o volièovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné èíslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresu miesta pobytu v cudzine.
(3) Voliè k iadosti o vo¾bu potou pripája
a) èestné vyhlásenie v tátnom jazyku, e nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky,
b) fotokópiu èasti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi volièa alebo fotokópiu
osvedèenia o tátnom obèianstve Slovenskej republiky.
(4) Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 35 dní
predo dòom konania volieb volièovi, ktorý poiadal
o vo¾bu potou, na adresu miesta pobytu v cudzine
a) obálku pod¾a § 22 ods. 3 opatrenú odtlaèkom úradnej peèiatky ministerstva vnútra,
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) pouèenie o spôsobe hlasovania.
(5) Návratná obálka musí by oznaèená heslom
VO¼BA POTOU. Musí by na nej uvedená adresa
sídla ministerstva vnútra ako adresáta a adresa volièa
ako odosielate¾a.
(6) Voliè na hlasovacom lístku môe zakrúkovaním
poradového èísla najviac u tyroch kandidátov uvede-

(8) Do výsledku hlasovania sa zapoèítavajú hlasy na
hlasovacích lístkoch, ktoré boli doruèené ministerstvu
vnútra najneskôr v posledný pracovný deò predo dòom
konania volieb. Návratné obálky odovzdá ministerstvo
vnútra tátnej komisii v deò konania volieb.
(9) tátna komisia v deò konania volieb zakrúkuje
poradové èísla volièov a vyznaèuje vo¾bu potou v osobitnom zozname volièov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá
obálky do volebnej schránky.
(10) Na postup pri zisovaní výsledkov hlasovania sa
vzahujú ustanovenia § 29 ods. 2 a 4 a § 61 a 62 primerane.
(11) tátna komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku
hlasovania potou volièmi, ktorí nemajú trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky. Zápisnicu podpisuje
predseda a ostatní èlenovia tátnej komisie. Ak niektorý z èlenov tátnej komisie túto zápisnicu nepodpísal, môe v zápisnici uvies dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá
vplyv na jej platnos.
(12) tátna komisia v zápisnici o výsledku hlasovania
potou uvádza
a) poèet volièov zapísaných v osobitnom zozname volièov,
b) poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
c) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu alebo koalíciu,
d) poèet volièov, ktorí vyuili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,
e) poèet platných prednostných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov pod¾a politických strán
alebo koalícií.
(13) Zápisnica tátnej komisie pod¾a odseku 12 je zároveò zápisnicou okresnej volebnej komisie.
§ 60
Vo¾ba potou volièom, ktorý má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky
a v èase volieb sa zdriava mimo jej územia
(1) Voliè, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v èase volieb sa zdriava mimo jej územia,
môe poiada písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o vo¾bu potou. iados musí by doruèená
najneskôr 50 dní predo dòom konania volieb. Na iados doruèenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
a)
b)
c)
d)

(2) iados musí obsahova tieto údaje o volièovi:
meno a priezvisko,
rodné èíslo,
adresu trvalého pobytu,
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3) Obec zasiela volièovi najneskôr 35 dní predo
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dòom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine
a) obálku pod¾a § 22 ods. 3,
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) pouèenie o spôsobe hlasovania.
(4) Návratná obálka musí by oznaèená heslom
VO¼BA POTOU. Musí by na nej uvedená adresa
sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa volièa ako odosielate¾a.
(5) Voliè na hlasovacom lístku môe zakrúkovaním
poradového èísla najviac u tyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznaèi, ktorému
z kandidátov dáva prednos.
(6) Voliè vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú
obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela.
Potovné uhrádza voliè.
(7) Do výsledku hlasovania sa zapoèítavajú hlasy na
hlasovacích lístkoch, ktoré boli doruèené obci trvalého
pobytu volièa najneskôr v posledný pracovný deò predo
dòom konania volieb.
(8) Návratné obálky doruèené v lehote pod¾a odseku
7 odovzdáva obec príslunej okrskovej volebnej komisii
po vyhlásení hlasovania za zaèaté.
(9) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúkuje poradové èísla volièov a vyznaèuje
vo¾bu potou v zozname volièov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami
vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.
§ 61
Sèítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozde¾uje hlasovacie lístky pod¾a politických strán a koalícií. Sèítava hlasovacie lístky odovzdané pre kadú politickú stranu a koalíciu, vylúèi
neplatné hlasovacie lístky a zisuje poèet volièov, ktorí
vyuili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície. Ïalej okrsková volebná komisia sèítava prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané
jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 62
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1) Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov, sú
vetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj
hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlaèive,
a hlasovacie lístky politických strán alebo koalícií pod¾a § 55 ods. 8.
(2) Ak voliè dal na hlasovacom lístku prednostný
hlas viac ako tyrom kandidátom, hlasovací lístok sa
poèíta v prospech politickej strany alebo koalície, na
prednostné hlasy sa vak neprihliada.
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§ 63
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza
a) èas zaèiatku a skonèenia hlasovania, prípadne jeho
preruenia,
b) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 24,
e) poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu alebo koalíciu,
g) poèet volièov, ktorí vyuili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,
h) poèet platných prednostných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov pod¾a politických strán
alebo koalícií.
(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku okresnej volebnej komisii.
(3) Okrsková volebná komisia ukonèí svoju èinnos
na pokyn okresnej volebnej komisie.
§ 64
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou
Okresná volebná komisia zisuje výsledky volieb na
podklade zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku, má právo vyiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama,
inak poiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené
nedostatky odstránila. Pri tejto èinnosti môu by prítomní èlenovia a zapisovatelia volebných komisií, èlenovia ich odborných sumarizaèných útvarov, zástupcovia kandidujúcich politických strán a koalícií,
pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami,
ako aj iné osoby, s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.
§ 65
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1) Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku
hlasovania uvádza
a) poèet volebných okrskov a poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili výsledok hlasovania,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 24,
e) poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu alebo koalíciu,
g) poèet volièov, ktorí vyuili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,
h) poèet platných prednostných hlasov odovzdaných
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pre jednotlivých kandidátov pod¾a politických strán
alebo koalícií.

obsiahnuté v súète platných hlasov, ktoré táto politická strana alebo koalícia získala.

(2) Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela
elektronicky tátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpeèuje doruèenie jedného
rovnopisu zápisnice do troch dní tátnej komisii potou. Okresná volebná komisia ukonèí svoju èinnos
na pokyn tátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy okresnému úradu.

(3) Ak sa takým spôsobom pridelil o jeden mandát
viac, ne sa mal prideli, odpoèíta sa prebytoèný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala
najmení zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpoèíta politickej strane alebo koalícii, ktorá získala mení poèet hlasov. Ak je poèet platných hlasov rovnaký, rozhoduje reb.

Podmienky pride¾ovania mandátov
§ 66
(1) tátna komisia zisuje, ko¾ko platných hlasov celkovo bolo odovzdaných pre kadú politickú stranu
a koalíciu.
(2) tátna komisia ïalej zisuje,
a) ktoré politické strany získali menej ako pä percent
z celkového poètu odovzdaných platných hlasov,
b) ktoré koalície zloené z dvoch alebo troch politických
strán získali menej ako sedem percent z celkového
poètu odovzdaných platných hlasov,
c) ktoré koalície zloené najmenej zo tyroch politických strán získali menej ako desa percent z celkového poètu odovzdaných platných hlasov.
(3) Politické strany alebo koalície, ktoré získali viac
hlasov z celkového poètu odovzdaných platných hlasov, ako je uvedené v odseku 2, postupujú do ïalieho
zisovania volebných výsledkov. Na platné hlasy odovzdané politickým stranám a koalíciám pod¾a odseku 2
tátna komisia neprihliada.
§ 67
(1) Ak tátna komisia zistí, e pod¾a § 66 nepostupuje
do ïalieho zisovania volebných výsledkov iadna politická strana alebo koalícia, zníi
a) hranicu piatich percent na hranicu tyroch percent,
ak ide o politickú stranu pod¾a § 66 ods. 2 písm. a),
b) hranicu siedmich percent na hranicu iestich percent, ak ide o koalíciu pod¾a § 66 ods. 2 písm. b),
c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent, ak ide o koalíciu pod¾a § 66 ods. 2 písm. c).
(2) tátna komisia postupne zniuje percentuálnu
hranicu pod¾a odseku 1 tak, aby do ïalieho zisovania
volebných výsledkov postúpili aspoò dve politické strany alebo dve koalície alebo aspoò jedna politická strana
a jedna koalícia.
§ 68
Pride¾ovanie mandátov
(1) Súèet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí èíslom
151. Èíslo, ktoré vylo týmto delením, zaokrúhlené na
celé èíslo je republikovým volebným èíslom.
(2) Celkový poèet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným èíslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí
to¾ko mandátov, ko¾kokrát je republikové volebné èíslo

(4) Ak neboli tým spôsobom pridelené vetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala
menej kandidátov, ako jej má by pridelených mandátov, tátna komisia pridelí tieto mandáty postupne tým
politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväèí zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa
pridelí mandát politickej strane alebo koalícii, ktorá
získala väèí poèet hlasov. Ak je aj poèet hlasov rovnaký, rozhoduje reb.
(5) V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak vak
volièi, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú
stranu alebo koalíciu, vyuili právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý
získal aspoò tri percentá prednostných hlasov z celkového poètu platných hlasov odovzdaných pre politickú
stranu alebo koalíciu. Ak politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku pod¾a predchádzajúcej vety, mandáty
dostanú kandidáti postupne v poradí pod¾a najvyieho poètu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnos
prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(6) Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.
§ 69
Výsledky volieb
(1) tátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb, v ktorej uvádza
a) poèet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b) poèet volebných okrskov,
c) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
d) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
e) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 24,
f) poèet volièov, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny,
g) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu alebo koalíciu,
h) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za
poslancov, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, z toho poèet zvolených ien a poèet
zvolených muov,
i) mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného
hlasovania.
(2) tátna komisia odovzdáva zápisnicu o výsledku
volieb Národnej rade Slovenskej republiky.

Strana 1350

Zbierka zákonov è. 180/2014

(3) Po overení volieb Národnou radou Slovenskej republiky oznámi jej predseda Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o poètoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koalície.
§ 70
Osvedèenie o zvolení
tátna komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedèenie o zvolení.
§ 71
Nastupovanie náhradníkov
(1) Ak sa uprázdni poèas volebného obdobia mandát,
nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo
koalície pod¾a poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak vak boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí
získali aspoò tri percentá prednostných hlasov, ten
kandidát, ktorý dostal najvyí poèet prednostných
hlasov.
(2) Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo
koalície, zostane mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.
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do Európskeho parlamentu, ak sa v deò konania volieb
zdriava na území Slovenskej republiky.
(3) Právo voli do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky nemá obèan iného èlenského tátu, ktorý bol pozbavený práva voli v èlenskom táte
Európskej únie, ktorého je tátnym obèanom.
(4) Voli do Európskeho parlamentu v tých istých
vo¾bách mono len v jednom èlenskom táte Európskej
únie.
§ 73
Právo by volený
(1) Za poslanca Európskeho parlamentu môe by
zvolený
a) obèan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deò
konania volieb dovài 21 rokov veku,
b) obèan iného èlenského tátu, ktorý najneskôr v deò
konania volieb dovài 21 rokov veku a nebol zbavený
práva by volený v èlenskom táte Európskej únie,
ktorého je tátnym obèanom.
(2) Kandidova za poslanca Európskeho parlamentu
v tých istých vo¾bách mono len v jednom èlenskom
táte Európskej únie.

(3) Ak bola politická strana zruená, náhradník nenastupuje a mandát zostane uprázdnený do konca volebného obdobia.

(3) Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na
päroèné volebné obdobie, ktoré zaèína plynú dòom
zaèiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných vo¾bách.

(4) Ak sa mandát poslanca neuplatòuje, nastupuje
náhradník.

§ 74

(5) Nastúpenie náhradníka vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni,
v ktorom sa mandát uprázdnil, alebo keï nastala skutoènos pod¾a odseku 4. Náhradníkovi odovzdá osvedèenie o tom, e sa stal poslancom, a od ktorého dòa; náhradníkovi pod¾a odseku 4 sa v osvedèení uvedie aj to,
e jeho mandát poslanca trvá len poèas výkonu funkcie
poslanca, na ktorého neuplatòovaný mandát nastúpil
ako náhradník, alebo len poèas výkonu väzby poslanca, na ktorého neuplatòovaný mandát nastúpil ako náhradník. Po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom
poradí.
TRETIA ÈAS
VO¼BY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
§ 72
Právo voli
(1) Právo voli do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má obèan Slovenskej republiky,
ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
a obèan iného èlenského tátu Európskej únie, ktorý
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (ïalej
len obèan iného èlenského tátu).
(2) Obèan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území
iného èlenského tátu Európskej únie, má právo voli

Volebný obvod
Územie Slovenskej republiky tvorí pre vo¾by do Európskeho parlamentu jeden volebný obvod.
§ 75
Zápis obèana iného èlenského tátu
do zoznamu volièov
(1) Obèana iného èlenského tátu zapisuje do zoznamu volièov obec, v ktorej má obèan iného èlenského
tátu trvalý pobyt, na základe jeho iadosti; iados
musí predloi najneskôr 40 dní predo dòom konania
volieb, inak právo na zápis do zoznamu volièov zaniká.
(2) Obèan iného èlenského tátu uvádza v iadosti
a) meno a priezvisko, u ien aj rodné priezvisko,
b) rodné èíslo, alebo dátum narodenia, ak nemá rodné
èíslo,
c) miesto narodenia,
d) pohlavie.
(3) Obèan iného èlenského tátu k iadosti pripája
vyhlásenie, v ktorom uvádza
a) svoju tátnu príslunos a adresu trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky,
b) poslednú adresu pobytu v èlenskom táte Európskej
únie, ktorého je tátnym obèanom,
c) volebný obvod èlenského tátu Európskej únie, ktorého je tátnym obèanom, v ktorom bol naposledy
zapísaný v zozname volièov,
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d) e vykoná svoje právo voli len na území Slovenskej
republiky,
e) e nebol pozbavený práva voli v èlenskom táte Európskej únie, ktorého je tátnym obèanom.
(4) Vzor iadosti o zapísanie do zoznamu volièov zabezpeèí pre obec ministerstvo vnútra prostredníctvom
okresných úradov a zverejní ho na svojom webovom
sídle.
(5) O zapísaní alebo nezapísaní do zoznamu volièov
písomne informuje obec iadate¾a bezodkladne. Na námietkové konanie sa vzahuje § 10.
(6) Zoznam obèanov iného èlenského tátu zapísaných v obci do zoznamu volièov s údajmi pod¾a odsekov 2 a 3 zasiela obec do troch dní po uplynutí lehoty
pod¾a odseku 1 ministerstvu vnútra, ktoré ho doruèí
príslunému èlenskému tátu Európskej únie. Ak prísluný èlenský tát Európskej únie oznámi ministerstvu vnútra, e niektorá z osôb uvedená v doruèenom
zozname volièov, ktorá je jeho obèanom, nemá právo
voli do Európskeho parlamentu, ministerstvo vnútra
oznámi bezodkladne túto skutoènos obci, v ktorej má
táto osoba trvalý pobyt.
(7) Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie obèana
Slovenskej republiky, ktorý poiadal o zapísanie do zoznamu volièov na území iného èlenského tátu Európskej únie, e nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva voli, a výsledok overenia zasiela do
piatich dní od doruèenia iadosti príslunému orgánu
èlenského tátu Európskej únie, na území ktorého obèan Slovenskej republiky poiadal o zapísanie do zoznamu volièov.
(8) Ministerstvo vnútra oznámi bezodkladne obci,
v ktorej má obèan Slovenskej republiky trvalý pobyt,
zapísanie takéhoto obèana do zoznamu volièov iného
èlenského tátu Európskej únie. Obec trvalého pobytu
na základe oznámenia ministerstva vnútra vyèiarkne
zo zoznamu volièov obèana Slovenskej republiky, ktorý
je zapísaný v zozname volièov iného èlenského tátu
Európskej únie.
(9) Obec vyèiarkne zo zoznamu pod¾a odseku 1 obèana iného èlenského tátu Európskej únie na základe
jeho iadosti, ktorá musí by doruèená obci v listinnej
forme a musí obsahova údaje pod¾a odseku 2.
§ 76
Hlasovací preukaz
Na hlasovací preukaz sa vzahujú ustanovenia § 46.
§ 77
Okresná volebná komisia
(1) Do okresnej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina
bola zaregistrovaná, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb.
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(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) podpis osoby oprávnenej kona za politickú stranu
a odtlaèok peèiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okresná volebná komisia nie je utvorená pod¾a
odseku 1 alebo ak sa poèet jej èlenov zníi pod pä a nie
je náhradník, chýbajúcich èlenov vymenúva prednosta
okresného úradu.
(5) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.
(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou má za následok zánik èlenstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(8) Okresná volebná komisia
a) dohliada na pripravenos okrskových volebných komisií zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
b) prerokúva informácie okresného úradu o organizaènej a technickej príprave volieb,
c) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania.
(9) Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu.
§ 78
Zapisovate¾ okresnej volebnej komisie
Zapisovate¾a okresnej volebnej komisie vymenúva
a odvoláva prednosta okresného úradu.
§ 79
Okrsková volebná komisia
(1) Do okrskovej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina
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bola zaregistrovaná, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) podpis osoby oprávnenej kona za politickú stranu
a odtlaèok peèiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená pod¾a odseku 1 alebo ak sa poèet jej èlenov zníi pod pä
a nie je náhradník, chýbajúcich èlenov vymenúva starosta obce.
(5) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou má za následok zánik èlenstva tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okrskovej
volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub
najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(8) Okrsková volebná komisia
a) zabezpeèuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje volièov v deò konania volieb do zoznamu
volièov,
c) sèítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 80
Kandidátna listina
(1) Kandidátnu listinu môe poda politická strana,
ktorá je registrovaná pod¾a osobitného predpisu. Politická strana podáva kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v listinnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní predo dòom konania
volieb zapisovate¾ovi tátnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa konèí uplynutím posledného
dòa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doruèe-
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né ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2) Politické strany môu na úèely volieb utvori koalíciu a poda spoloènú kandidátnu listinu pod¾a odseku 1. Politická strana, ktorá je súèasou koalície, nemôe poda kandidátnu listinu samostatne.
(3) Kandidátna listina obsahuje
a) názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu,
b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny,
c) adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským èíslom pri vetkých kandidátoch,
d) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej
kona v mene politickej strany a odtlaèok peèiatky
politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko,
funkciu, podpis osoby oprávnenej kona v mene kadej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlaèok peèiatky kadej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4) Ku kandidátnej listine musí by pripojené
a) potvrdenie o uhradení kaucie 1 700 eur,
b) oznámenie o urèení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením
mena, priezviska a adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, prièom splnomocnencom politickej strany alebo
koalície ani jeho náhradníkom nemôe by kandidát,
c) vlastnoruène podpísané vyhlásenie kadého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, v ktorom
1. obèan Slovenskej republiky uvádza meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, e súhlasí so svojou kandidatúrou, e nekandiduje na inej kandidátnej listine na
území Slovenskej republiky ani v inom èlenskom
táte Európskej únie a e nemá prekáky vo výkone volebného práva,
2. obèan iného èlenského tátu uvádza meno alebo
mená, priezvisko, dátum a miesto narodenia, svoju tátnu príslunos a adresu trvalého pobytu na
území Slovenskej republiky, poslednú adresu pobytu v èlenskom táte Európskej únie, ktorého je
tátnym obèanom, volebný obvod v èlenskom táte Európskej únie, ktorého je tátnym obèanom,
v ktorom bol naposledy zapísaný do zoznamu volièov, e súhlasí so svojou kandidatúrou, e nekandiduje na inej kandidátnej listine na území Slovenskej republiky ani v inom èlenskom táte
Európskej únie, e nemá prekáky vo výkone volebného práva a e nebol pozbavený práva by volený vo vo¾bách v èlenskom táte Európskej únie,
ktorého je tátnym obèanom.
(5) Na kandidátnej listine môe politická strana alebo koalícia uvies najviac to¾ko kandidátov, ko¾ko poslancov Európskeho parlamentu má by zvolených za
Slovenskú republiku do Európskeho parlamentu.
(6) Na kandidátnej listine môe politická strana
uvies svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalí-

Èiastka 63

Zbierka zákonov è. 180/2014

cie sa môu uvies grafické znaky politických strán,
ktoré tvoria koalíciu.
(7) Zapisovate¾ tátnej komisie zisuje, èi predloené
kandidátne listiny obsahujú náleitosti pod¾a odseku 3
a èi sú k nim pripojené písomnosti pod¾a odseku 4. Ak
to tak nie je, zapisovate¾ tátnej komisie vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v urèenej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. Zapisovate¾ tátnej komisie predkladá kandidátne listiny
tátnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
(8) Po podaní kandidátnej listiny nie je moné dopåòa kandidátnu listinu o ïalích kandidátov ani meni
ich poradie.
(9) Ak politická strana alebo koalícia uviedla na svojej kandidátnej listine ako kandidáta obèana iného
èlenského tátu, tátna komisia bezodkladne túto skutoènos oznámi ministerstvu vnútra. Ministerstvo
vnútra bezodkladne zasiela inému èlenskému tátu
Európskej únie informáciu o kandidatúre jeho obèana
na území Slovenskej republiky so iadosou o overenie
jeho vyhlásenia, e nebol pozbavený práva by volený
vo vo¾bách v èlenskom táte Európskej únie, ktorého je
tátnym obèanom.
(10) Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie obèana
Slovenskej republiky, ktorý kandiduje na území iného
èlenského tátu Európskej únie, e nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva by volený a výsledok overenia zasiela do piatich dní od doruèenia iadosti èlenskému tátu Európskej únie, na území
ktorého kandiduje obèan Slovenskej republiky.
(11) Kaucia sa uhrádza na mimorozpoètový úèet, ktorý na tento úèel zriadi ministerstvo vnútra; èíslo tohto
úètu zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom
sídle. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do
jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoò dve percentá z celkového poètu
odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 81
Preskúmavanie kandidátnych listín
(1) tátna komisia preskúmava predloené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dòom konania volieb. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva
tátna komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizaèného útvaru. Kandidátnu listinu, ku ktorej nie
je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, tátna komisia nepreskúmava.
(2) tátna komisia vyèiarkne z kandidátnej listiny
kandidáta,
a) ktorý má prekáku práva by volený pod¾a § 6,
b) ktorý nespåòa podmienky uvedené v § 73,
c) ktorého vyhlásenie pod¾a § 80 ods. 4 písm. c) nie je
pripojené ku kandidátnej listine,
d) ktorého vyhlásenie pod¾a § 80 ods. 4 písm. c) druhé-
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ho bodu je v rozpore s výsledkom overenia pod¾a § 80
ods. 9,
e) ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých
politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej
listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie pod¾a
§ 80 ods. 4 písm. c); ak kandidát podpísal vyhlásenie
k viacerým kandidátnym listinám, vyèiarkne ho na
vetkých kandidátnych listinách,
f) ktorý je uvedený na kandidátnej listine v inom èlenskom táte Európskej únie, alebo
g) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený poèet kandidátov pod¾a § 80 ods. 5.
§ 82
Registrácia kandidátnych listín
(1) tátna komisia zaregistruje najneskôr 70 dní
predo dòom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú
v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny,
ktoré boli upravené pod¾a § 81 ods. 2. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlaèenia hlasovacích
lístkov.
(2) tátna komisia v lehote pod¾a odseku 1 odmietne
registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade
s týmto zákonom, ako aj kandidátnu listinu, ktorú nemono upravi pod¾a § 81 ods. 2.
(3) O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí
registrácie kandidátnej listiny vyhotoví tátna komisia
bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíe jej predseda,
a vyzve politické strany a koalície, aby si rozhodnutie
prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia
neprevezme rozhodnutie v ustanovenej lehote, povauje sa rozhodnutie za prevzaté.
(4) Proti rozhodnutiu tátnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami pod¾a § 81 ods. 2
a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môe dotknutá kandidujúca politická strana
alebo koalícia poda návrh na vydanie rozhodnutia
o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny na prísluný súd.
(5) Ak súd rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, tátna komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doruèenia vyznaèením registrácie na
kandidátnej listine.
(6) tátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych
listín odovzdáva zoznam kandidátov pod¾a politických
strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpeèí
jeho tlaè v potrebnom poète a prostredníctvom okresných úradov ho doruèí obciam najneskôr 40 dní predo
dòom konania volieb. Okresný úrad doruèí obciam
pod¾a osobitného predpisu tento zoznam s titulnou
stranou aj v jazyku národnostnej meniny. Obce zabezpeèujú, aby najneskôr 25 dní predo dòom konania volieb bol zoznam kandidátov doruèený do kadej domácnosti. V zozname sa uvádza vyrebované èíslo
kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo názvy
politických strán tvoriacich koalíciu, poradové èíslo,
meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta
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pod¾a kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu.
Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak,
uvádza sa grafický znak aj v zozname kandidátov.
(7) Ministerstvo vnútra plní úlohu komunikaènej
centrály pre vzájomnú výmenu informácií s inými èlenskými tátmi Európskej únie.
(8) Zoznam obèanov iného èlenského tátu Európskej únie uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách s údajmi pod¾a § 75 ods. 2 a ods. 3
písm. a) a d) doruèí ministerstvo vnútra najneskôr
30 dní predo dòom konania volieb príslunému èlenskému tátu Európskej únie.
(9) Zoznam obèanov Slovenskej republiky kandidujúcich v inom èlenskom táte Európskej únie predloí
ministerstvo vnútra na základe oznámenia prísluného
orgánu iného èlenského tátu Európskej únie bezodkladne tátnej komisii.
(10) Ak tátna komisia zistí, e kandidát uvedený na
zaregistrovanej kandidátnej listine kandiduje aj v inom
èlenskom táte Európskej únie, bezodkladne zabezpeèí
zverejnenie tejto skutoènosti vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Údaje
o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri
pride¾ovaní mandátov sa na neho neprihliada.
(11) Ak tátna komisia zistí z výsledku overenia iného
èlenského tátu Európskej únie, e obèan iného èlenského tátu Európskej únie uvedený na zaregistrovanej kandidátnej listine bol v èlenskom táte Európskej
únie, ktorého je obèanom, zbavený práva by volený,
bezodkladne zabezpeèí uverejnenie tejto skutoènosti
vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Údaje o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri pride¾ovaní mandátov sa na
neho neprihliada.
§ 83
Èíslovanie kandidátnych listín
tátna komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín urèí rebom èíslo, ktorým sa oznaèí
kandidátna listina kadej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je zaregistrovaná rozhodnutím súdu, pridelí tátna komisia èíslo, ktoré nasleduje za najvyím vyrebovaným èíslom. Vyrebované
èísla kandidátnych listín tátna komisia zverejnení na
webovom sídle ministerstva vnútra.
§ 84
Spävzatie kandidátnej listiny,
vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1) Politická strana alebo koalícia môe najneskôr 48
hodín pred zaèatím volieb písomne prostredníctvom
splnomocnenca vzia spä svoju kandidátnu listinu.
(2) Kandidát sa môe najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb svojej kandidatúry vzda; vzdanie musí urobi v listinnej forme a jeho podpis musí by úradne
osvedèený. Najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb
môe kandidáta prostredníctvom splnomocnenca od-
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vola aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí by doruèené predsedovi tátnej komisie, ktorý
zabezpeèí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach
a na webovom sídle ministerstva vnútra. Spävzatie
kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou,
vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemono vzia
spä.
(4) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o òom
na kandidátnej listine, ale pri pride¾ovaní mandátov sa
na neho neprihliada.
§ 85
Hlasovacie lístky
(1) Hlasovací lístok sa vyhotoví pre kadú politickú
stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
(2) Ministerstvo vnútra zabezpeèuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný poèet hlasovacích lístkov.
(3) Na hlasovacom lístku musí by uvedené vyrebované èíslo kandidátnej listiny, deò konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové èíslo, meno a priezvisko
kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta pod¾a
kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí by zhodné
s poradím na zaregistrovanej kandidátnej listine. Ak
politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu
na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku. Správnos údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku,
overuje tátna komisia a originál hlasovacieho lístka
opatrí odtlaèkom svojej úradnej peèiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(4) Hlasovacie lístky musia by vytlaèené písmom
toho istého druhu a rovnakej ve¾kosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.
(5) Ak politická strana pouíva vo svojom názve ve¾ké
písmená, uvedie sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických
strán.
(6) Ministerstvo vnútra doruèuje hlasovacie lístky
prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr
40 dní predo dòom konania volieb. Starostovia obcí zabezpeèia, aby boli hlasovacie lístky doruèené najneskôr v deò konania volieb okrskovým volebným komisiám.
(7) Voliè dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deò konania volieb.
(8) Ak dôjde k spävzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k zrueniu politickej strany alebo politickej strany, ktorá je súèasou koalície,
v èase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie
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lístky tejto politickej strany alebo koalície sa nevytlaèia, a ak sú vytlaèené, okrskové volebné komisie zabezpeèia, aby sa vo volebných miestnostiach nerozdávali;
ak u boli rozdané, pri sèítaní hlasov sa na ne neprihliada.
§ 86
Vyhlásenie volieb
(1) Vo¾by do Európskeho parlamentu vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe
rozhodnutia Rady Európskej únie najneskôr 110 dní
predo dòom ich konania. Vo vyhlásení sa uvádza poèet
poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa majú voli
do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky.
(2) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil vo¾by za neplatné alebo zruil výsledok volieb, predseda
Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje vo¾by do
Európskeho parlamentu do 30 dní odo dòa doruèenia
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky Národnej
rade Slovenskej republiky.
§ 87
Spôsob hlasovania
(1) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje
okrsková volebná komisia po predloení obèianskeho
preukazu alebo pobytového preukazu obèana Európskej únie do zoznamu volièov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu volièov a vydá
volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(2) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v zozname volièov, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov na základe predloeného obèianskeho preukazu alebo pobytového preukazu obèana Európskej únie. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovacie lístky a prázdnu
obálku.
(3) Voliè, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu s rozhodnutím súdu pod¾a § 10 ods. 2, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení obèianskeho preukazu alebo pobytového preukazu obèana Európskej únie. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(4) Na poiadanie volièa mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky voliè vloí do
schránky na odloenie nepouitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
(5) Obèana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deò konania volieb dovài 18 rokov veku, nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území
iného èlenského tátu Európskej únie a dostavil sa
v deò konania volieb do volebnej miestnosti, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení slovenského cestovného dokladu a èestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine; vzor èestného vy-
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hlásenia zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Zápis do zoznamu volièov okrsková volebná
komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(6) Voliè vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok. Na
hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môe zakrúkovaním poradového èísla najviac u dvoch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznaèi, ktorému z kandidátov dáva prednos.
§ 88
Sèítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozde¾uje hlasovacie lístky pod¾a politických strán a koalícií. Sèítava hlasovacie lístky odovzdané pre kadú politickú stranu a koalíciu, vylúèi
neplatné hlasovacie lístky a zisuje poèet volièov, ktorí
vyuili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície. Potom okrsková volebná
komisia sèítava prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané
jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 89
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1) Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov, sú
vetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj
hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlaèive,
a hlasovacie lístky politických strán alebo koalícií pod¾a § 85 ods. 8.
(2) Ak voliè dal na hlasovacom lístku prednostný
hlas viac ako dvom kandidátom, hlasovací lístok sa poèíta v prospech politickej strany alebo koalície, na
prednostné hlasy sa vak neprihliada.
§ 90
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza
a) èas zaèiatku a skonèenia hlasovania, prípadne jeho
preruenia,
b) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu alebo koalíciu,
f) poèet volièov, ktorí vyuili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,
g) poèet platných prednostných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov pod¾a politických strán
alebo koalícií.
(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku okresnej volebnej komisii.
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Okrsková volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn okresnej volebnej komisie.
§ 91
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou
Okresná volebná komisia zisuje výsledky volieb na
podklade zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku, má právo vyiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama,
inak poiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené
nedostatky odstránila. Pri tejto èinnosti môu by prítomní èlenovia a zapisovatelia volebných komisií, èlenovia ich odborných sumarizaèných útvarov, zástupcovia kandidujúcich politických strán a koalícií,
pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami,
ako aj iné osoby, s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.
§ 92
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1) Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku
hlasovania uvádza
a) poèet volebných okrskov a poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili výsledok hlasovania,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu alebo koalíciu,
f) poèet volièov, ktorí vyuili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,
g) poèet platných prednostných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov pod¾a politických strán
alebo koalícií.
(2) Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela
elektronicky tátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpeèuje doruèenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní tátnej komisii potou. Okresná volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn
tátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do
úschovy okresnému úradu.
§ 93
Podmienky pride¾ovania mandátov
(1) tátna komisia zisuje, ko¾ko platných hlasov celkovo bolo odovzdaných pre kadú politickú stranu
a koalíciu.
(2) tátna komisia ïalej zistí, ktorá politická strana
alebo koalícia získala aspoò pä percent z celkového
poètu odovzdaných platných hlasov. Na platné hlasy
odovzdané politickým stranám a koalíciám, ktoré získali menej ne pä percent platných hlasov, tátna komisia pri ïalom zisovaní výsledkov volieb neprihliada.
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§ 94
Pride¾ovanie mandátov
(1) Súèet platných hlasov odovzdaných pre politické
strany alebo koalície postupujúce do ïalieho sèítania
pod¾a § 93 ods. 2 sa vydelí poètom mandátov pod¾a § 86
ods. 1 zväèeným o èíslo jeden. Èíslo, ktoré vylo týmto
delením, zaokrúhlené na celé èíslo je republikovým volebným èíslom.
(2) Celkový poèet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným èíslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí
to¾ko mandátov, ko¾kokrát je republikové volebné èíslo
obsiahnuté v súète platných hlasov, ktoré táto politická strana alebo koalícia získala.
(3) Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát
viac, ne sa malo prideli, odpoèíta sa prebytoèný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala
najmení zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpoèíta politickej strane alebo koalícii, ktorá získala mení poèet hlasov. Ak je poèet platných hlasov rovnaký, rozhodne reb.
(4) Ak neboli týmto spôsobom pridelené vetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má by pridelených
mandátov, tátna komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré
majú najväèí zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov
hlasov sa pridelí mandát politickej strane alebo koalícii, ktorá získala väèí poèet hlasov. Ak je poèet platných hlasov rovnaký, rozhodne reb.
(5) V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak vak
volièi, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú
stranu alebo koalíciu, vyuili právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý
získal aspoò tri percentá prednostných hlasov z celkového poètu platných hlasov odovzdaných pre politickú
stranu alebo koalíciu. Ak politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku pod¾a predchádzajúcej vety, mandáty
dostanú kandidáti postupne v poradí pod¾a najvyieho poètu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnos
prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(6) Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.
§ 95
Zápisnica tátnej komisie
(1) tátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza
a) poèet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b) poèet volebných okrskov,
c) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
d) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
e) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
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f) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadú politickú stranu alebo koalíciu,
g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za
poslancov Európskeho parlamentu, z toho poèet
zvolených ien a poèet zvolených muov, spolu
s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania,
h) mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného
hlasovania.
(2) tátna komisia zverejní celkový výsledok volieb a
po ukonèení volieb v tom èlenskom táte Európskej
únie, ktorého volièi odovzdávajú hlasy ako poslední.
(3) tátna komisia odovzdá zápisnicu o výsledku volieb predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
ktorý odovzdá výsledky volieb konaných na území Slovenskej republiky Európskemu parlamentu.
§ 96
Osvedèenie o zvolení
tátna komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov Európskeho parlamentu osvedèenie o zvolení.
§ 97
Nastupovanie náhradníkov
(1) Ak sa v Európskom parlamente uprázdni poèas
volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej
istej politickej strany alebo koalície pod¾a poradia,
v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak vak boli
na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje kandidát, ktorý získal potrebný poèet prednostných hlasov pod¾a § 94 ods. 5.
(2) Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo
koalície, zostane mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.
(3) Ak bola politická strana zruená, náhradník nenastupuje a mandát zostane uprázdnený a do konca
volebného obdobia.
(4) Nastúpenie náhradníka vyhlasuje tátna komisia
do 15 dní od doruèenia oznámenia Európskeho parlamentu o uprázdnení mandátu Národnej rade Slovenskej republiky. Náhradníkovi odovzdá osvedèenie,
v ktorom sa uvedie, od ktorého dòa sa stal poslancom
Európskeho parlamentu. Nastúpenie náhradníka bezodkladne oznámi tátna komisia Národnej rade Slovenskej republiky.
(5) O nastúpení náhradníka informuje Národná rada
Slovenskej republiky Európsky parlament do 15 dní od
doruèenia oznámenia tátnej komisie.
TVRTÁ ÈAS
VO¼BY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 98
Právo voli
Právo voli prezidenta Slovenskej republiky (ïalej len
prezident) má obèan Slovenskej republiky, ktorý má
právo voli do Národnej rady Slovenskej republiky.
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§ 99
Hlasovací preukaz
Na hlasovací preukaz sa vzahujú ustanovenia § 46.
§ 100
Okresná volebná komisia
(1) Do okresnej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petièný výbor jedného
èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní
èlena a náhradníka doruèí politická strana, koalícia
alebo petièný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu,
3. urèenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide
o petièný výbor.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva prednosta okresného úradu.
(5) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.
(6) Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dòom
doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou, koalíciou alebo petièným výborom,
ktorý ho delegoval, alebo doruèením písomného oznámenia èlena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej
volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo
v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa netýka náhradníka.
(7) Okresná volebná komisia
a) dohliada na pripravenos okrskových volebných komisií zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
b) prerokúva informácie okresného úradu o organizaènej a technickej príprave volieb,
c) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
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(8) Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu pod¾a osobitného predpisu.

b) dopisuje volièov v deò konania volieb do zoznamu
volièov,
c) sèítava hlasy a vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 101

§ 103

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.

Zapisovate¾ okresnej volebnej komisie

Návrh na kandidáta

Zapisovate¾a okresnej volebnej komisie vymenúva
a odvoláva prednosta okresného úradu.

(1) Návrh na kandidáta musí obsahova
a) meno, priezvisko a titul kandidáta,
b) dátum narodenia,
c) zamestnanie kandidáta, ktoré vykonáva v èase podania návrhu,
d) adresu trvalého pobytu kandidáta,
e) vlastnoruène podpísané vyhlásenie kandidáta, e
súhlasí so svojou kandidatúrou a e spåòa podmienky na zvolenie za prezidenta.

§ 102
Okrsková volebná komisia
(1) Do okrskovej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petièný výbor jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie
o delegovaní èlena a náhradníka doruèí politická strana, koalícia alebo petièný výbor starostovi obce v lehote
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu,
3. urèenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide
o petièný výbor.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva starosta obce.
(5) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou, koalíciou alebo petièným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doruèením písomného
oznámenia èlena o vzdaní sa funkcie predsedovi
okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka.
Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy,
ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo dòom
konania volieb; to sa netýka náhradníka.
(7) Okrsková volebná komisia
a) zabezpeèuje správny priebeh hlasovania,

(2) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
preskúmava do siedmich dní od doruèenia návrhu na
kandidáta, èi návrh obsahuje zákonom ustanovené
údaje; pri petícii preskúmava, èi spåòa náleitosti pod¾a
odseku 1, ako aj to, èi petícia spåòa poiadavky ustanovené osobitným zákonom a èi z kadého petièného hárku je zrejmé, e ide o petíciu za urèitého kandidáta. Ak
návrh spåòa ustanovené podmienky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh prijme, inak ho odmietne. Oznámenie o prijatí návrhu zverejní predseda
Národnej rady Slovenskej republiky na webovom sídle
Národnej rady Slovenskej republiky a následne ho doruèí kandidátovi na prezidenta na adresu, ktorú uvedie, inak na adresu jeho trvalého pobytu. Oznámenie
o odmietnutí návrhu predseda Národnej rady Slovenskej republiky doruèí do 24 hodín od odmietnutia návrhu kandidátovi na prezidenta na adresu, ktorú uvedie,
inak na adresu jeho trvalého pobytu, a súèasne ho zverejní na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky; ak kandidát na prezidenta oznámenie neprevezme alebo sa na adrese, ktorú uviedol alebo na
adrese trvalého pobytu nezdriava, za èas doruèenia sa
povauje èas, kedy bolo takéto oznámenie zverejnené
na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.
(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky do
24 hodín od prijatia návrhu na kandidáta oznamuje
tátnej komisii meno, priezvisko, titul kandidáta, vek,
zamestnanie a adresu trvalého pobytu kandidáta.
(4) Proti odmietnutiu návrhu na kandidáta môe
dotknutý kandidát poda návrh na vydanie rozhodnutia o prijatie jeho návrhu na kandidáta na prísluný
súd.
(5) Ak súd rozhodne o prijatí návrhu na kandidáta,
predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín od doruèenia rozhodnutia oznamuje tátnej komisii skutoènosti pod¾a odseku 3.
§ 104
Vzdanie sa kandidatúry
(1) Kandidát na prezidenta sa môe písomne vzda
kandidatúry. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry kandidát doruèí najneskôr 48 hodín pred zaèatím prvého
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kola volieb predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
túto skutoènos bezodkladne oznámi tátnej komisii,
ktorá zabezpeèí zverejnenie vzdania sa kandidatúry vo
volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Vzdanie sa kandidatúry nemono vzia
spä.
(2) Ak sa kandidát na prezidenta vzdal kandidatúry
po vyhotovení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje
o òom na hlasovacom lístku.
§ 105
Hlasovací lístok
(1) Hlasovací lístok sa vyhotoví spoloèný pre vetkých kandidátov, ktorých návrhy na kandidáta boli
prijaté. Na hlasovacom lístku sa uvedie deò konania
volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového èísla, mena, priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta pod¾a návrhu na kandidáta a obce jeho
trvalého pobytu. Kandidáti sa na hlasovacom lístku
uvádzajú v abecednom poradí pod¾a priezviska.
(2) Ministerstvo vnútra zabezpeèí potrebný poèet
hlasovacích lístkov.
(3) Správnos údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje tátna komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlaèkom svojej úradnej peèiatky.
Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(4) Hlasovacie lístky musia by vytlaèené písmom
toho istého druhu a rovnakej ve¾kosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.
(5) Ministerstvo vnútra doruèuje hlasovacie lístky
prostredníctvom okresných úradov obciam. Obce zabezpeèia, aby boli hlasovacie lístky doruèené najneskôr v deò konania volieb okrskovým volebným komisiám.
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sia hlasovací preukaz pripája k zoznamu volièov a vydá
volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(2) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v zozname volièov, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov na základe predloeného obèianskeho preukazu. Okrsková
volebná komisia vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(3) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu s rozhodnutím súdu pod¾a § 10 ods. 2, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení obèianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(4) Obèana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deò konania volieb dovàil 18 rokov veku, nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deò
konania volieb do volebnej miestnosti, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení slovenského cestovného dokladu a èestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine; vzor èestného vyhlásenia zverejní ministerstvo vnútra na svojom
webovom sídle. Zápis do zoznamu volièov okrsková volebná komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a èestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu volièov. Okrsková volebná
komisia vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(5) Voliè vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku zakrúkuje poradové èíslo len jedného kandidáta.
§ 108
Sèítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

§ 106

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúèi neplatné hlasovacie lístky a zistí
poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Vyhlásenie volieb

§ 109

(1) Vo¾by prezidenta vyhlasuje predseda Národnej
rady Slovenskej republiky najneskôr 55 dní predo
dòom ich konania.

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

(6) Voliè dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deò konania volieb.

(2) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil vo¾by za neplatné, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje vo¾by prezidenta do 30 dní odo dòa
doruèenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 107
Spôsob hlasovania
(1) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje
okrsková volebná komisia po predloení obèianskeho
preukazu do zoznamu volièov. Okrsková volebná komi-

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov, sú vetky tieto hlasovacie lístky neplatné.
Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlaèive.
§ 110
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza
a) èas zaèiatku a skonèenia hlasovania, prípadne jeho
preruenia,
b) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
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d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre vetkých
kandidátov,
f) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov,
g) poèet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal by volite¾ný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidova vzdal.
(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku okresnej volebnej komisii.
Okrsková volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn okresnej volebnej komisie.
§ 111
Overovanie zápisníc
okresnou volebnou komisiou
Okresná volebná komisia zisuje výsledky volieb na
podklade zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku, má právo vyiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama,
inak poiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené
nedostatky odstránila. Pri tejto èinnosti môu by prítomní èlenovia a zapisovatelia volebných komisií, èlenovia ich odborných sumarizaèných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj
iné osoby, s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.
§ 112
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1) Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku
hlasovania uvádza
a) poèet volebných okrskov a poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili výsledok hlasovania,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre vetkých
kandidátov,
f) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov,
g) poèet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal by volite¾ný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidova vzdal.
(2) Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela
elektronicky tátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpeèuje doruèenie jedného
rovnopisu zápisnice do troch dní tátnej komisii potou. Okresná volebná komisia ukonèuje svoju èinnos
na pokyn tátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy okresnému úradu.
§ 113
Zápisnica tátnej komisie
(1) tátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza
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a) poèet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu,
b) poèet volebných okrskov,
c) poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili
zápisnicu,
d) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre vetkých
kandidátov,
f) poèet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal by volite¾ný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidova vzdal,
g) poradie kandidátov pod¾a poètu získaných platných
hlasov,
h) meno, priezvisko a titul kandidáta, ktorý bol zvolený
za prezidenta, alebo údaj o tom, e iaden z kandidátov nezískal potrebný poèet platných hlasov.
(2) tátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej
rade Slovenskej republiky.
§ 114
Vyhlásenie výsledkov volieb
Vyhlásenie výsledkov volieb musí obsahova
a) meno, priezvisko a titul kandidáta, ktorý bol zvolený
za prezidenta, a meno, priezvisko a titul ïalích kandidátov s uvedením poètu platných hlasov, ktoré získali, alebo
b) kontatovanie, e vzh¾adom na výsledky volieb sa
uskutoèní druhé kolo volieb, údaje o mene, priezvisku a titule kandidátov, ktorí postúpili do druhého
kola, a poradie ïalích kandidátov s uvedením poètu
platných hlasov, ktoré získali.
§ 115
Druhé kolo volieb
(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpoloviènú väèinu platných hlasov volièov,
koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb
a deò ich konania vyhlasuje predseda Národnej rady
Slovenskej republiky.
(2) V druhom kole volieb sa postupuje pod¾a § 99,
§ 104, § 105, § 107 a 113 a pod¾a § 114 písm. a) primerane.
(3) O èase a mieste konania druhého kola volieb informujú obce volièov spôsobom v mieste obvyklým.
(4) Kandidát na prezidenta sa môe po vyhlásení výsledkov prvého kola volieb písomne vzda kandidatúry.
PIATA ÈAS
¼UDOVÉ HLASOVANIE
O ODVOLANÍ PREZIDENTA
§ 116
Právo hlasova
Právo hlasova v ¾udovom hlasovaní o odvolaní prezidenta (ïalej len ¾udové hlasovanie) má obèan Slovenskej republiky.
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§ 117
Hlasovací preukaz
Na hlasovací preukaz sa vzahujú ustanovenia § 46.
§ 118
Okresná volebná komisia
(1) Do okresnej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného èlena a jedného
náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèí politická strana alebo koalícia prednostovi
okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva prednosta okresného úradu.
(5) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.
(6) Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dòom
doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala,
alebo doruèením písomného oznámenia èlena o vzdaní
sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý
povolá náhradníka. Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa
dní predo dòom konania volieb; to sa netýka náhradníka.
(7) Okresná volebná komisia
a) dohliada na pripravenos okrskových volebných komisií zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
b) prerokúva informácie okresného úradu o organizaènej a technickej príprave ¾udového hlasovania,
c) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f) odovzdáva dokumenty z ¾udového hlasovania okresnému úradu.

Strana 1361

(8) Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu pod¾a osobitného predpisu.
§ 119
Zapisovate¾ okresnej volebnej komisie
Zapisovate¾a okresnej volebnej komisie vymenúva
a odvoláva prednosta okresného úradu.
§ 120
Okrsková volebná komisia
(1) Do okrskovej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena
a náhradníka doruèí politická strana alebo koalícia
starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva starosta obce.
(5) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okrskovej
volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub
najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(7) Okrsková volebná komisia
a) zabezpeèuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje volièov v deò konania volieb do zoznamu
volièov,
c) sèítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
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d) odovzdáva dokumenty z ¾udového hlasovania do
úschovy obci.
§ 121
Vyhlásenie ¾udového hlasovania
¼udové hlasovanie vyhlasuje predseda Národnej
rady Slovenskej republiky.
§ 122
Hlasovací lístok
(1) Na hlasovacom lístku musí by uvedený deò konania ¾udového hlasovania a otázka Ste za odvolanie
prezidenta Slovenskej republiky z jeho funkcie? Pri
otázke je uvedená odpoveï áno a odpoveï nie.
(2) Ministerstvo vnútra zabezpeèí potrebný poèet
hlasovacích lístkov.
(3) tátna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka
odtlaèkom svojej úradnej peèiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(4) Hlasovacie lístky musia by vytlaèené písmom
toho istého druhu a rovnakej ve¾kosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.
(5) Ministerstvo vnútra doruèuje hlasovacie lístky
prostredníctvom okresných úradov obciam. Obce zabezpeèia, aby boli hlasovacie lístky doruèené najneskôr v deò volieb okrskovým volebným komisiám.
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lebnej miestnosti, dopisuje okrsková volebná komisia
do zoznamu volièov po predloení slovenského cestovného dokladu a èestného vyhlásenia o trvalom pobyte
v cudzine; vzor èestného vyhlásenia zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Zápis do zoznamu volièov okrsková volebná komisia zaznamená v jeho
slovenskom cestovnom doklade a èestné vyhlásenie
o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu volièov.
Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(5) V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá
voliè do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku,
ktorý vkladá do obálky, zakrúkuje odpoveï áno
alebo odpoveï nie.
§ 124
Sèítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúèi neplatné hlasovacie lístky a zistí
poèet hlasov áno a poèet hlasov nie. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 125
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

(6) Voliè dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deò konania ¾udového hlasovania.

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov, sú vetky tieto hlasovacie lístky neplatné.
Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlaèive.

§ 123

§ 126

Spôsob hlasovania

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

(1) Volièa, ktorý sa v deò konania ¾udového hlasovania dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predloení obèianskeho preukazu do zoznamu volièov.
Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája
k zoznamu volièov a vydá volièovi hlasovací lístok
a prázdnu obálku.

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza
a) èas zaèiatku a skonèenia hlasovania, prípadne jeho
preruenia,
b) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet odovzdaných obálok,
e) poèet odovzdaných hlasovacích lístkov,
f) poèet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
g) poèet hlasov áno a poèet hlasov nie.

(2) Volièa, ktorý sa v deò konania ¾udového hlasovania dostavil do príslunej volebnej miestnosti pod¾a
miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname volièov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu
volièov na základe predloeného obèianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovací
lístok a prázdnu obálku.
(3) Volièa, ktorý sa v deò konania ¾udového hlasovania dostavil do príslunej volebnej miestnosti pod¾a
miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu pod¾a § 10
ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu
volièov po predloení obèianskeho preukazu. Okrsková
volebná komisia vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(4) Obèana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deò konania ¾udového hlasovania dovàil 18 rokov
veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a dostavil sa v deò konania ¾udového hlasovania do vo-

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku okresnej volebnej komisii.
Okrsková volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn okresnej volebnej komisie. Dokumenty z ¾udového
hlasovania odovzdáva do úschovy obci.
§ 127
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou
Okresná volebná komisia zisuje výsledky hlasovania na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených
v zápisnici, má právo vyiada si od okrskovej volebnej
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komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou
sama, inak poiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto èinnosti môu by
prítomní èlenovia a zapisovatelia volebných komisií,
èlenovia ich odborných sumarizaèných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako
aj iné osoby, s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas
okresná volebná komisia.
§ 128
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1) Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku
hlasovania uvádza
a) poèet volebných okrskov a poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili výsledok hlasovania,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet odovzdaných obálok,
e) poèet odovzdaných hlasovacích lístkov,
f) poèet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
g) poèet hlasov áno a poèet hlasov nie.
(2) Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela
elektronicky tátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpeèuje doruèenie jedného
rovnopisu zápisnice do troch dní tátnej komisii potou. Okresná volebná komisia ukonèí svoju èinnos na
pokyn tátnej komisie. Dokumenty z ¾udového hlasovania odovzdáva do úschovy okresnému úradu.
§ 129
Zápisnica tátnej komisie
(1) tátna komisia v zápisnici o výsledku ¾udového
hlasovania uvádza
a) poèet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b) poèet volebných okrskov,
c) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
d) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
e) poèet odovzdaných obálok,
f) poèet odovzdaných hlasovacích lístkov,
g) poèet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
h) poèet hlasov áno a poèet hlasov nie.
(2) tátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej
rade Slovenskej republiky.
§ 130
Vyhlásenie výsledku ¾udového hlasovania
Vyhlásenie výsledkov ¾udového hlasovania musí obsahova
a) deò konania ¾udového hlasovania,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièoch,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí na otázku odpovedali áno,
e) poèet volièov, ktorí na otázku odpovedali nie,
f) kontatovanie, e prezident bol odvolaný, alebo e
prezident nebol odvolaný.
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IESTA ÈAS
VO¼BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
§ 131
Právo voli
Právo voli do orgánov samosprávnych krajov má obèan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý
pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho
kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na úèely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ïalej len obyvate¾ samosprávneho
kraja).
Právo by volený
§ 132
Za poslanca zastupite¾stva samosprávneho kraja
(ïalej len zastupite¾stvo) môe by zvolený obyvate¾
samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deò
volieb dovài 18 rokov veku.
§ 133
Za predsedu samosprávneho kraja môe by zvolený
obyvate¾ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deò
konania volieb dovài 25 rokov veku.
§ 134
Volebné obvody
(1) Pre vo¾by poslancov zastupite¾stiev sa v kadom
samosprávnom kraji utvoria viacmandátové volebné
obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupite¾stva pomerne k poètu obyvate¾ov samosprávneho kraja.
(2) Volebné obvody, poèet poslancov zastupite¾stva
v nich a sídla obvodných volebných komisií urèí a zverejní zastupite¾stvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(3) Samosprávny kraj zale bezodkladne zapisovate¾ovi tátnej komisie a obciam, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, zoznam volebných
obvodov, poèet poslancov zastupite¾stva, ktorí sa
v nich má voli, zoznam obcí patriacich do jednotlivých
volebných obvodov a zoznam sídiel obvodných volebných komisií. Súèasne tieto informácie zverejní na svojom webovom sídle.
(4) Pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja tvorí
kadý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.
§ 135
Volebná komisia samosprávneho kraja
(1) Do volebnej komisie samosprávneho kraja môe
delegova politická strana alebo koalícia, ktorá podáva
kandidátnu listinu pre vo¾by do zastupite¾stva aspoò
v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho
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kraja, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèuje politická
strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja
v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono urobi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak volebná komisia samosprávneho kraja nie je
utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak
sa poèet jej èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich èlenov vymenuje predseda samosprávneho
kraja.
(5) Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho
kraja sa uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva predseda samosprávneho kraja.
(6) Zapisovate¾a volebnej komisie samosprávneho
kraja vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho
kraja.
(7) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, ktorú podala pre vo¾by do zastupite¾stva, má za následok zánik èlenstva tejto politickej
strany alebo koalície vo volebnej komisii samosprávneho kraja.
(8) Èlenstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja zaniká aj dòom doruèenia písomného oznámenia
o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou,
ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej
komisie samosprávneho kraja, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja
zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa
dní predo dòom konania volieb; to sa netýka náhradníka.
(9) Volebná komisia samosprávneho kraja je zriadená na celé volebné obdobie.
(10) Volebná komisia samosprávneho kraja
a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
b) dohliada na pripravenos obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií zabezpeèova
úlohy pod¾a tohto zákona,
c) prerokúva informácie úradu samosprávneho kraja
o organizaènej a technickej príprave volieb,
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d) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
f) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,
g) uverejòuje výsledky volieb v samosprávnom kraji,
h) vydáva zvoleným kandidátom osvedèenie o zvolení,
i) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.
§ 136
Obvodná volebná komisia
(1) Do obvodnej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu
listinu pre vo¾by do zastupite¾stva vo volebnom obvode,
jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèuje politická strana
alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva predseda samosprávneho kraja.
(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva predseda samosprávneho
kraja.
(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, ktorú podala pre vo¾by do zastupite¾stva, má za následok zánik èlenstva tejto politickej
strany alebo koalície v obvodnej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(8) Obvodná volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

Èiastka 63

Zbierka zákonov è. 180/2014

(9) Obvodná volebná komisia
a) dohliada na pripravenos okrskových volebných komisií zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
b) prerokúva informácie úradu samosprávneho kraja
o organizaènej a technickej príprave volieb,
c) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom
obvode,
f) uverejòuje výsledky volieb vo volebnom obvode,
g) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.
(10) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s volebným obvodom.
§ 137
Zapisovate¾ obvodnej volebnej komisie
Zapisovate¾a obvodnej volebnej komisie vymenúva
a odvoláva predseda samosprávneho kraja.
§ 138
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stva, má za následok zánik èlenstva tejto politickej
strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okrskovej
volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub
najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(8) Okrsková volebná komisia
a) zabezpeèuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje volièov v deò konania volieb do zoznamu
volièov,
c) sèítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
(9) Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.
§ 139

Okrsková volebná komisia

Kandidátna listina pre vo¾by do zastupite¾stva

(1) Do okrskovej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu
listinu pre vo¾by do zastupite¾stva vo volebnom obvode,
súèasou ktorého je volebný okrsok, jedného èlena
a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena
a náhradníka doruèuje politická strana alebo koalícia
starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(1) Kandidátnu listinu môe poda politická strana,
ktorá je registrovaná pod¾a osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana podáva kandidátnu
listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát
osobne najneskôr 55 dní predo dòom konania volieb
zapisovate¾ovi volebnej komisie samosprávneho kraja.
Lehota na podanie kandidátnej listiny sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doruèené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doruèené po uplynutí tejto lehoty sa
neprihliada.

(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva starosta obce.
(5) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, ktorú podala pre vo¾by do zastupite¾-

(2) Politické strany môu na úèely volieb utvori koalíciu a poda spoloènú kandidátnu listinu pod¾a odseku 1.
(3) Ak sa volia poslanci zastupite¾stva vo dvoch alebo
viacerých volebných obvodoch, môe politická strana
alebo koalícia poda kandidátnu listinu v kadom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôe v ïalom volebnom obvode pre vo¾by do toho
istého zastupite¾stva poda kandidátnu listinu v rámci
koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu
v rámci koalície, môe v ïalom volebnom obvode pre
vo¾by do toho istého zastupite¾stva poda kandidátnu
listinu len v rámci tej istej koalície.
(4) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície
obsahuje
a) názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu a èíslo volebného obvodu,
b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny,
adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským èíslom pri vetkých kandidátoch,
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c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej
kona v mene politickej strany a odtlaèok peèiatky
politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej kona v mene
kadej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlaèok
peèiatky kadej politickej strany tvoriacej koalíciu.

bo koalície, alebo nezávislého kandidáta, aby v ním
urèenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil
alebo doplnil.

(5) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí by pripojené
a) vlastnoruène podpísané vyhlásenie kadého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, e súhlasí so
svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený,
b) oznámenie o urèení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením
mena, priezviska a adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, prièom splnomocnencom politickej strany alebo
koalície ani jeho náhradníkom nemôe by kandidát
ani zapisovate¾ volebnej komisie samosprávneho
kraja.

(15) Zapisovate¾ volebnej komisie samosprávneho
kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii
samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu
kandidátov na jej prvom zasadaní.

(6) Politická strana môe na kandidátnej listine
uvies najviac to¾ko kandidátov, ko¾ko má by v príslunom volebnom obvode zvolených poslancov zastupite¾stva.
(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje èíslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoruèný podpis kandidáta.
(8) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta
musí by pripojené vlastnoruène podpísané vyhlásenie
kandidáta, e súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený.
(9) Súèasou kandidátnej listiny kadého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná volièmi,
ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt
v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje (ïalej len
osobitná listina), v poète 400 podpisov. V osobitnej
listine kadý voliè pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie
názov obce, názov ulice, ak sa obec èlení na ulice, a èíslo domu. Na kadom hárku osobitnej listiny sa uvedie
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou osobitnou listinou
mono podpori len jedného kandidáta.

(14) Po podaní kandidátnej listiny nie je moné dopåòa kandidátnu listinu o ïalích kandidátov ani meni
ich poradie.

(16) Zapisovate¾ volebnej komisie samosprávneho
kraja zale bezodkladne, prostredníctvom úradu
samosprávneho kraja, po uplynutí lehoty pod¾a odseku 1 kadej obci, ktorá patrí do územného obvodu
samosprávneho kraja, zoznam politických strán a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre vo¾by do zastupite¾stva v jednotlivých volebných obvodoch.
§ 140
Registrácia kandidátov
pre vo¾by do zastupite¾stva
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja predloené kandidátne listiny preskúma. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom svojho odborného
sumarizaèného útvaru.
(2) Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,
a) ktorý nespåòa podmienky uvedené v § 132,
b) ktorý má prekáku práva by volený pod¾a § 6,
c) ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých
politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej
listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie pod¾a
§ 139 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyèiarkne ho na vetkých kandidátnych listinách,
d) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad urèený
poèet kandidátov,
e) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu pod¾a § 139 ods. 9 alebo osobitná listina ktorého je neúplná.
(3) Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dòom konania
volieb a registráciu kandidátov vyznaèí na kandidátnej
listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlaèenia hlasovacích lístkov.

(12) Kandidát na poslanca zastupite¾stva môe kandidova aj na predsedu samosprávneho kraja.

(4) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíe jej
predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak si politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej
lehote, povauje sa rozhodnutie za prevzaté.

(13) Zapisovate¾ volebnej komisie samosprávneho
kraja zisuje, èi predloené kandidátne listiny obsahujú náleitosti pod¾a odsekov 4 a 7 a èi sú k nim pripojené písomnosti pod¾a odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je,
zapisovate¾ vyzve splnomocnenca politickej strany ale-

(5) Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môe dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát poda návrh na vydanie
rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.

(10) Kandidát na poslanca zastupite¾stva musí ma trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.
(11) Kandidát pre vo¾by do toho istého zastupite¾stva
môe kandidova iba v jednom volebnom obvode.
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(6) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doruèenia vyznaèením registrácie na kandidátnej listine.
§ 141
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vo¾by do zastupite¾stva
(1) V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové èíslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta pod¾a kandidátnej listiny, obec
trvalého pobytu kandidáta a názov politickej strany
alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá
kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, e je nezávislým
kandidátom, èíslo volebného obvodu a poèet poslancov
zastupite¾stva, ktorý sa má vo volebnom obvode voli.
Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí
pod¾a priezviska.
(2) Volebná komisia samosprávneho kraja zasiela
tátnej komisii a kadej obci, ktorá patrí do územného
obvodu samosprávneho kraja, najneskôr 35 dní predo
dòom konania volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov pod¾a volebných obvodov. Potrebný poèet vyhotovení zoznamu zabezpeèuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom samosprávneho
kraja.
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§ 143
Hlasovacie lístky pre vo¾by do zastupite¾stva
(1) Pre vo¾by do zastupite¾stva sa pre kadý volebný
obvod vyhotoví hlasovací lístok spoloèný pre vetkých
zaregistrovaných kandidátov. Vetci zaregistrovaní
kandidáti musia by uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnos údajov, ktoré sa uvádzajú na
hlasovacom lístku, overuje volebná komisia samosprávneho kraja a originál hlasovacieho lístka opatrí
odtlaèkom svojej úradnej peèiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(2) Potrebný poèet hlasovacích lístkov pod¾a odseku 1 zabezpeèuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom ministerstva vnútra.
(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deò konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového èísla, mena a priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta pod¾a kandidátnej listiny, obce
trvalého pobytu a názvu politickej strany alebo názvov
politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta
navrhla, alebo sa uvedie, e je nezávislým kandidátom.
Kandidáti musia by na hlasovacom lístku uvádzaní
v abecednom poradí pod¾a priezviska. Na hlasovacom
lístku musí by uvedené èíslo volebného obvodu a poèet
poslancov zastupite¾stva, ktorý má by vo volebnom obvode zvolený.

(3) Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dòom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

(4) Ak politická strana pouíva vo svojom názve ve¾ké
písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických
strán.

§ 142

(5) Ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných
úradov doruèuje hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpeèujú, aby boli najneskôr v deò konania volieb doruèené okrskovým volebným komisiám.

Spävzatie kandidátnej listiny,
vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
pre vo¾by do zastupite¾stva
(1) Politická strana alebo koalícia môe najneskôr
48 hodín pred zaèatím volieb písomne prostredníctvom
splnomocnenca vzia spä svoju kandidátnu listinu.
(2) Kandidát sa môe najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb svojej kandidatúry vzda; vzdanie musí urobi v listinnej forme a jeho podpis musí by úradne
osvedèený. Najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb
môe kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvola aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí by doruèené predsedovi volebnej komisie
samosprávneho kraja, ktorý zabezpeèuje ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie
sa alebo odvolanie kandidatúry nemono vzia spä.
(4) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak dolo k zrueniu politickej strany, alebo k zrueniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú
údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri pride¾ovaní mandátov sa na neho neprihliada.

(6) Voliè dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deò konania volieb.
§ 144
Kandidátna listina
pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja
(1) Kandidátnu listinu môe poda politická strana,
ktorá je registrovaná pod¾a osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana podáva kandidátnu
listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát
osobne najneskôr 55 dní predo dòom konania volieb
zapisovate¾ovi volebnej komisie samosprávneho kraja.
Lehota na podanie kandidátnej listiny sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doruèené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doruèené po uplynutí tejto lehoty sa
neprihliada.
(2) Politické strany môu na úèely volieb utvori koalíciu a poda spoloènú kandidátnu listinu pod¾a odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu
samostatne, nemôe pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja poda kandidátnu listinu v rámci koalície.
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(3) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície
obsahuje
a) názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu,
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej
kona v mene politickej strany a odtlaèok peèiatky
politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej kona v mene
kadej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlaèok
peèiatky kadej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí by pripojené
a) vlastnoruène podpísané vyhlásenie kandidáta, e
súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na
inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by
volený,
b) oznámenie o urèení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením
mena, priezviska a adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, prièom splnomocnencom politickej strany alebo
koalície ani jeho náhradníkom nemôe by kandidát
ani zapisovate¾ volebnej komisie samosprávneho
kraja.
(5) Politická strana alebo koalícia môe na kandidátnej listine uvies iba jedného kandidáta.
(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoruèný
podpis kandidáta.
(7) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta
musí by pripojené vlastnoruène podpísané vyhlásenie
kandidáta, e súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený.
(8) Súèasou kandidátnej listiny kadého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná volièmi
samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru, v poète 1 000 podpisov. V osobitnej listine kadý
voliè pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce,
názov ulice, ak sa obec èlení na ulice, a èíslo domu. Na
kadom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu
kandidáta. Jednou osobitnou listinou mono podpori
len jedného kandidáta.
(9) Kandidát na predsedu samosprávneho kraja
musí ma trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho
kraja, v ktorom kandiduje.
(10) Kandidát na predsedu samosprávneho kraja
môe kandidova aj na poslanca zastupite¾stva.
(11) Zapisovate¾ volebnej komisie samosprávneho
kraja zisuje, èi predloené kandidátne listiny obsahujú náleitosti pod¾a odsekov 3 a 6 a èi sú k nim pripoje-
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né písomnosti pod¾a odsekov 4, 7 a 8. Ak to tak nie je,
zapisovate¾ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, aby v ním urèenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
(12) Zapisovate¾ volebnej komisie samosprávneho
kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii
samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu na
jej prvom zasadaní.
§ 145
Registrácia kandidátov
pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja predloené kandidátne listiny preskúma. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom svojho odborného
sumarizaèného útvaru.
(2) Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,
a) ktorý má prekáku práva by volený pod¾a § 6,
b) ktorý nespåòa podmienky uvedené v § 133,
c) ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých
politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej
listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie pod¾a
§ 144 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyèiarkne ho na vetkých kandidátnych listinách,
d) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu pod¾a § 144 ods. 8 alebo osobitná listina ktorého je neúplná.
(3) Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dòom konania
volieb a registráciu kandidátov vyznaèí na kandidátnej
listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlaèenia hlasovacích lístkov.
(4) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíe jej
predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak si politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej
lehote, povauje sa rozhodnutie za prevzaté.
(5) Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môe dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát poda návrh na vydanie
rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.
(6) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doruèenia vyznaèením registrácie na kandidátnej listine.
§ 146
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja
(1) V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvá-
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dza poradové èíslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta pod¾a kandidátnej listiny, obec
trvalého pobytu kandidáta a názov politickej strany
alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá
kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, e je nezávislým
kandidátom. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí pod¾a priezviska.
(2) Volebná komisia samosprávneho kraja zasiela
zoznam zaregistrovaných kandidátov tátnej komisii
a kadej obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja, najneskôr 35 dní predo dòom konania
volieb. Potrebný poèet vyhotovení zoznamu zabezpeèuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom samosprávneho kraja.
(3) Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dòom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.
§ 147
Spävzatie kandidátnej listiny,
vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja
Ustanovenie § 142 platí rovnako aj pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja.
§ 148
Hlasovacie lístky
pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja
(1) Pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja sa vyhotoví jeden hlasovací lístok spoloèný pre vetkých zaregistrovaných kandidátov. Vetci zaregistrovaní kandidáti sa uvádzajú na jednej strane hlasovacieho
lístka. Správnos údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje volebná komisia samosprávneho
kraja a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlaèkom
svojej úradnej peèiatky. Originál hlasovacieho lístka je
podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(2) Potrebný poèet hlasovacích lístkov pod¾a odseku 1 zabezpeèuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom ministerstva vnútra.
(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deò konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového èísla, mena a priezviska, akademického titulu,
veku, zamestnania pod¾a kandidátnej listiny, obce trvalého pobytu a názvu politickej strany alebo názvov
politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta
navrhla, alebo sa uvedie, e je nezávislým kandidátom.
Kandidáti musia by na hlasovacom lístku uvádzaní
v abecednom poradí pod¾a priezviska.
(4) Ustanovenia § 143 ods. 4 a 6 platia rovnako aj
pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja.
§ 149
Vyhlásenie volieb
(1) Vo¾by do orgánov samosprávnych krajov vyhlási
predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dòom ich konania.
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(2) Vo¾by do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v posledných 14 dòoch ich volebného obdobia.
(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási vo¾by do orgánov samosprávnych krajov aj vtedy,
ak
a) sa v niektorom samosprávnom kraji z akýchko¾vek
dôvodov nevykonali vo¾by pod¾a tohto zákona,
b) Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil vo¾by za
neplatné alebo zruil výsledok volieb,
c) pre druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja nie sú dvaja kandidáti alebo kandidáti na predsedu samosprávneho kraja získali v druhom kole volieb rovnaký poèet hlasov,
d) zanikol mandát poslanca zastupite¾stva a na toto
miesto nie je náhradník alebo ak zanikol mandát
predsedu samosprávneho kraja.
(4) Ak nastala skutoènos pod¾a odseku 3 písm. a),
predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási
vo¾by do 30 dní od uverejnenia výsledkov volieb tátnou komisiou.
(5) iados o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov pod¾a odseku 3 písm. d) predkladá
samosprávny kraj ministerstvu vnútra.
(6) Lehoty na vykonanie volieb pod¾a odseku 3 sú prílohou k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb.
(7) Vo¾by do orgánov samosprávnych krajov pod¾a
odseku 3 sa nevykonávajú v posledných iestich mesiacoch ich volebného obdobia.
§ 150
Spôsob hlasovania
(1) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v zozname volièov, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov na základe predloeného obèianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(2) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu s rozhodnutím súdu pod¾a § 10 ods. 2, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení obèianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte
pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá volièovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(3) Voliè v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky jeden hlasovací lístok pre
vo¾by do zastupite¾stva a jeden hlasovací lístok pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja. Na hlasovacom
lístku pre vo¾by do zastupite¾stva zakrúkovaním poradových èísiel oznaèí kandidátov, pre ktorých hlasuje.
Zakrúkova môe najviac taký poèet kandidátov, aký
má by v príslunom volebnom obvode zvolený poèet
poslancov zastupite¾stva. Na hlasovacom lístku pre
vo¾by predsedu samosprávneho kraja zakrúkovaním
poradového èísla oznaèí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje.
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§ 151
Sèítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozde¾uje hlasovacie lístky osobitne pre
vo¾by do zastupite¾stva a osobitne pre vo¾by predsedu
samosprávneho kraja. Potom zisuje poèet platných
hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre
vo¾by do zastupite¾stva a osobitne pre vo¾by predsedu
samosprávneho kraja. Výsledky uvádza v zápisnici
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 152
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1) Ak voliè neoznaèil zakrúkovaním ani jedného
kandidáta alebo ak oznaèil zakrúkovaním viac kandidátov, ne má by vo volebnom obvode zvolených poslancov zastupite¾stva, alebo neoznaèil zakrúkovaním
ani jedného kandidáta pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja, alebo ak zakrúkovaním oznaèil viac ako
jedného kandidáta pre vo¾by predsedu samosprávneho
kraja, je hlasovací lístok neplatný.
(2) Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov pre
vo¾by poslancov zastupite¾stva, sú vetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov pre vo¾by predsedu samosprávneho kraja,
sú vetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú
aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlaèive.
§ 153
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza
a) èas zaèiatku a skonèenia hlasovania, prípadne jeho
preruenia,
b) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov zastupite¾stva,
f) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na predsedu samosprávneho kraja.
(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodnej volebnej komisii.
Okrsková volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn obvodnej volebnej komisie.
§ 154
Zisovanie výsledkov volieb
v obvodnej volebnej komisii
Obvodná volebná komisia zisuje výsledky volieb na
podklade zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje
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po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak
poiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto èinnosti môu by prítomní
èlenovia a zapisovatelia volebných komisií, èlenovia ich
odborných sumarizaèných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby,
s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná komisia.
§ 155
Zápisnica obvodnej volebnej komisie
(1) Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu
o výsledku volieb vo volebnom obvode v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode
podpisuje predseda a ostatní èlenovia obvodnej volebnej komisie. Ak niektorý z èlenov obvodnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môe v zápisnici uvies dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku
volieb vo volebnom obvode nemá vplyv na jej platnos.
(2) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku
volieb vo volebnom obvode uvádza
a) poèet volebných okrskov a poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili výsledok hlasovania,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov zastupite¾stva,
f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za
poslancov zastupite¾stva, názov politickej strany
alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, e sú nezávislými kandidátmi,
g) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej
strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, e sú nezávislými kandidátmi,
h) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na predsedu samosprávneho kraja.
(3) Obvodná volebná komisia bezodkladne doruèí zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode volebnej
komisii samosprávneho kraja. Obvodná volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn volebnej komisie
samosprávneho kraja. Obvodná volebná komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.
§ 156
Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb podpisuje predseda a ostatní
èlenovia volebnej komisie samosprávneho kraja. Ak
niektorý z èlenov volebnej komisie samosprávneho kraja zápisnicu nepodpísal, môe v zápisnici uvies dôvody
nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb nemá vplyv na jej platnos.
(2) Volebná komisia samosprávneho kraja v zápisnici o výsledku volieb uvádza
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a) poèet volebných obvodov a poèet obvodných volebných komisií,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov zastupite¾stva,
f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za
poslancov zastupite¾stva pod¾a volebných obvodov,
z toho poèet zvolených ien a poèet zvolených muov,
názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj
o tom, e sú nezávislými kandidátmi,
g) mená a priezviská náhradníkov pod¾a volebných obvodov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, alebo údaj o tom, e
sú nezávislými kandidátmi,
h) poèet platných hlasov odovzdaných pre kadého
kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,
i) meno a priezvisko zvoleného predsedu samosprávneho kraja, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ho navrhla,
alebo údaj o tom, e je nezávislým kandidátom.
(3) Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne zale elektronicky tátnej komisii podpísanú
zápisnicu o výsledku volieb a zabezpeèí doruèenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní tátnej komisii
potou. Volebná komisia samosprávneho kraja ukonèí
svoju èinnos na pokyn tátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdá do úschovy samosprávnemu kraju.
§ 157
Výsledky volieb
(1) Za poslancov zastupite¾stva sú zvolení kandidáti,
ktorí získali vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.
(2) Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti
tej istej politickej strany alebo koalície rovnaký poèet
platných hlasov, je zvolený za poslanca zastupite¾stva
kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslunej politickej strany alebo koalície.
(3) Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti
viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí
kandidáti rovnaký poèet platných hlasov, volebná komisia samosprávneho kraja urèuje z nich poslanca zastupite¾stva rebom.
(4) Za predsedu samosprávneho kraja je zvolený ten
kandidát, ktorý získal nadpoloviènú väèinu platných
hlasov.
§ 158
Uverejnenie výsledkov volieb
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja uverejní
spôsobom v mieste obvyklým výsledky volieb poslancov
zastupite¾stva a výsledky volieb predsedu samosprávneho kraja. Súèasne výsledky volieb uverejní na webovom sídle samosprávneho kraja.
(2) Samosprávny kraj zasiela obciam, ktoré patria do
územného obvodu samosprávneho kraja, výsledky vo-
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lieb poslancov zastupite¾stva a výsledky volieb predsedu samosprávneho kraja. Výsledky volieb uverejní
obec spôsobom v mieste obvyklým.
§ 159
Osvedèenie o zvolení
Volebná komisia samosprávneho kraja vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupite¾stva a kandidátovi zvolenému za predsedu samosprávneho kraja
osvedèenie o zvolení.
§ 160
Náhradníci
(1) Ak zanikol mandát poslanca zastupite¾stva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najviac
platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol
mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane pod¾a § 157 ods. 2 a 3.
(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda samosprávneho kraja do 15 dní po tom, èo zanikol mandát,
na úradnej tabuli samosprávneho kraja a odovzdá mu
osvedèenie o tom, e sa stal poslancom zastupite¾stva.
Osvedèenie podpisuje predseda samosprávneho kraja.
§ 161
Zápisnica tátnej komisie
tátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza
a) poèet volebných komisií samosprávnych krajov, ktoré doruèili zápisnicu o výsledku volieb,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet poslancov zastupite¾stiev zvolených pod¾a politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov,
z toho poèet zvolených ien a poèet zvolených muov,
f) poèet samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené
zastupite¾stvo,
g) poèet predsedov samosprávnych krajov zvolených
pod¾a politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov.
§ 162
Druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja
(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpoloviènú
väèinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo
volieb. Druhé kolo volieb a deò ich konania vyhlasuje
predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb tátnou komisiou.
(2) Do druhého kola postupujú tí dvaja kandidáti,
ktorí získali v poradí najviac platných hlasov v prvom
kole volieb. Ak jeden z kandidátov, ktorý postúpil do
druhého kola volieb, prestane by volite¾ný za predsedu
samosprávneho kraja alebo ak sa práva kandidova
vzdá, postupuje do druhého kola volieb ten z kandidátov, ktorý v prvom kole získal ako ïalí najviac plat-

Strana 1372

Zbierka zákonov è. 180/2014

ných hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, postupuje sa pod¾a § 149 ods. 3 písm. c).
(3) V druhom kole volieb sa postupuje pod¾a § 147
a 148. Ustanovenia § 150 a 156, § 158, § 159 a 161 sa
vzahujú primerane.
(4) V druhom kole volieb je za predsedu samosprávneho kraja zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac
platných hlasov.
SIEDMA ÈAS
VO¼BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
§ 163
Právo voli
Právo voli do orgánov samosprávy obce má obyvate¾
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.
Právo by volený
§ 164
Za poslanca obecného zastupite¾stva, v hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Koice
miestneho zastupite¾stva (ïalej len obecné zastupite¾stvo) môe by zvolený obyvate¾ obce, ktorý má trvalý
pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deò volieb dovài 18 rokov veku.
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§ 167
Okresná volebná komisia
(1) Do okresnej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu
listinu pre vo¾by do obecného zastupite¾stva aspoò
v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu
okresnej volebnej komisie, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka
doruèí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

§ 165

(4) Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva prednosta okresného úradu.

Za starostu obce môe by zvolený obyvate¾ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deò konania volieb dovài 25 rokov veku a spåòa predpoklady na výkon
funkcie starostu pod¾a osobitného predpisu.

(5) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.

§ 166
Volebné obvody
(1) Pre vo¾by poslancov obecných zastupite¾stiev sa
v kadej obci utvoria viacmandátové volebné obvody,
v ktorých sa volia poslanci obecného zastupite¾stva pomerne k poètu obyvate¾ov obce, najviac vak 12 poslancov obecného zastupite¾stva v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa èlenia na mestské èasti, mono
utvori aj jednomandátové volebné obvody, ak na poèet
obyvate¾ov mestskej èasti pripadá iba jeden poslanec
obecného zastupite¾stva.
(2) V obci, v ktorej sa má zvoli 12 alebo menej poslancov obecného zastupite¾stva, sa môe utvori jeden
volebný obvod.
(3) Volebné obvody a poèet poslancov obecného zastupite¾stva v nich urèí a zverejní obecné zastupite¾stvo
v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(4) Pre vo¾by starostu obce tvorí kadá obec jeden
jednomandátový volebný obvod.

(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou má za následok zánik èlenstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(8) Okresná volebná komisia
a) dohliada na pripravenos miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií zabezpeèova
úlohy pod¾a tohto zákona,
b) prerokúva informácie okresného úradu o organizaènej a technickej príprave volieb,
c) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,
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f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
(9) Okresná volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.
(10) Územný obvod okresnej volebnej komisie je
zhodný s územným obvodom okresného úradu pod¾a
osobitného predpisu.
§ 168
Zapisovate¾ okresnej volebnej komisie
Zapisovate¾a okresnej volebnej komisie vymenúva
a odvoláva prednosta okresného úradu.
§ 169
Miestna volebná komisia
a mestská volebná komisia
(1) Do miestnej volebnej komisie a v mestách do
mestskej volebnej komisie (ïalej len miestna volebná
komisia) môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre vo¾by do obecného zastupite¾stva, jedného èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka
doruèí politická strana alebo koalícia starostovi obce
v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono urobi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak miestna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenuje starosta obce.
(5) Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Zapisovate¾a miestnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.
(7) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, ktorú podala pre vo¾by do obecného zatupite¾stva, má za následok zánik èlenstva tejto politickej strany alebo koalície v miestnej volebnej komisii.
(8) Èlenstvo v miestnej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èle-
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na politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v miestnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(9) Miestna volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.
(10) Miestna volebná komisia
a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
b) dohliada na pripravenos okrskových volebných komisií zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom
obvode a zápisnicu o výsledku volieb v obci,
d) uverejòuje výsledky volieb v obci,
e) vydáva zvoleným kandidátom osvedèenie o zvolení,
f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 170
Okrsková volebná komisia
(1) Do okrskovej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu
listinu pre vo¾by do obecného zastupite¾stva, jedného
èlena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní
èlena a náhradníka doruèí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva starosta obce.
(5) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou má za následok zánik èlenstva tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.
(7) Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj
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dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doruèením písomného oznámenia èlena
o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okrskovej
volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub
najneskôr desa dní predo dòom konania volieb; to sa
netýka náhradníka.
(8) Okrsková volebná komisia
a) zabezpeèuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje volièov v deò konania volieb do zoznamu
volièov,
c) sèítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
(9) V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný
okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia; zapisovate¾ miestnej
volebnej komisie plní aj úlohy zapisovate¾a okrskovej
volebnej komisie.
(10) Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.
§ 171
Kandidátna listina
pre vo¾by do obecného zastupite¾stva
(1) Kandidátnu listinu môe poda politická strana,
ktorá je registrovaná pod¾a osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doruèí kandidátnu
listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 55
dní predo dòom konania volieb zapisovate¾ovi miestnej
volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doruèené ustanoveným
spôsobom, a na kandidátne listiny doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2) Politické strany môu na úèely volieb utvori koalíciu a poda spoloènú kandidátnu listinu pod¾a odseku 1.
(3) Ak sa volia poslanci obecného zastupite¾stva vo
dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môe politická strana alebo koalícia poda kandidátnu listinu
v kadom volebnom obvode. Ak podáva politická strana
kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôe v ïalom volebnom obvode pre vo¾by do
toho istého obecného zastupite¾stva poda kandidátnu
listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana
kandidátnu listinu v rámci koalície, môe v ïalom volebnom obvode pre vo¾by do toho istého obecného zastupite¾stva poda kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.
(4) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície
obsahuje
a) názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu, èíslo volebného obvodu,
b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny,
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adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským èíslom pri
vetkých kandidátoch,
c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej
kona v mene politickej strany a odtlaèok peèiatky
politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko,
funkciu, podpis osoby oprávnenej kona v mene kadej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlaèok peèiatky kadej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(5) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí by pripojené
a) vlastnoruène podpísané vyhlásenie kadého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, e súhlasí so
svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený,
b) oznámenie o urèení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením
mena, priezviska a adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, prièom splnomocnencom politickej strany alebo
koalície ani jeho náhradníkom nemôe by kandidát
ani zapisovate¾ miestnej volebnej komisie.
(6) Politická strana môe na kandidátnej listine
uvies najviac to¾ko kandidátov, ko¾ko má by v príslunom volebnom obvode zvolených poslancov obecného
zastupite¾stva.
(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje èíslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoruèný podpis kandidáta.
(8) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta
musí by pripojené vlastnoruène podpísané vyhlásenie
kandidáta, e súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený.
(9) Súèasou kandidátnej listiny kadého nezávislého kandidáta je listina podpísaná volièmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ïalej len podpisová listina).
V podpisovej listine kadý voliè pri podpise uvedie
meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec èlení na ulice, a èíslo domu. Na kadom hárku podpisovej
listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou mono podpori len jedného kandidáta.
Potrebný poèet podpisov je uvedený v prílohe è. 1. Poèet
obyvate¾ov obce ku dòu vyhlásenia volieb zverejní obec
spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo
dòom konania volieb.
(10) Kandidát na poslanca obecného zastupite¾stva
musí ma trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
(11) Kandidát pre vo¾by do toho istého obecného zastupite¾stva môe kandidova iba v jednom volebnom
obvode.
(12) Kandidát na poslanca obecného zastupite¾stva
môe kandidova aj na starostu obce.
(13) Zapisovate¾ miestnej volebnej komisie zisuje, èi
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predloené kandidátne listiny obsahujú náleitosti
pod¾a odsekov 4 a 7 a èi sú k nim pripojené písomnosti
pod¾a odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je, zapisovate¾ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície,
alebo nezávislého kandidáta, aby v ním urèenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
(14) Po podaní kandidátnej listiny nie je moné dopåòa kandidátnu listinu o ïalích kandidátov ani meni
ich poradie.
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dza poradové èíslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta pod¾a kandidátnej listiny a názov
politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj
o tom, e je nezávislým kandidátom, èíslo volebného
obvodu a poèet poslancov obecného zastupite¾stva,
ktorý sa má vo volebnom obvode voli. Kandidáti sa
v zozname uvádzajú v abecednom poradí pod¾a priezviska.

(15) Zapisovate¾ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

(2) Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dòom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

§ 172

§ 174

Registrácia kandidátov
pre vo¾by do obecného zastupite¾stva
(1) Miestna volebná komisia predloené kandidátne
listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a) ktorý má prekáku práva by volený pod¾a § 6,
b) ktorý nespåòa podmienku uvedenú v § 164,
c) ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých
politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej
listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie pod¾a
§ 171 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyèiarkne ho na vetkých kandidátnych listinách,
d) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad urèený
poèet kandidátov,
e) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú
listinu pod¾a § 171 ods. 9 alebo podpisová listina
ktorého je neúplná.
(2) Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov
najneskôr 45 dní predo dòom konania volieb a registráciu kandidátov vyznaèí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlaèenia hlasovacích lístkov.
(3) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíe jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov,
aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická
strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, povauje sa
rozhodnutie za prevzaté.
(4) Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môe dotknutá kandidujúca
politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý
kandidát poda návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.
(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta,
miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do
24 hodín od jeho doruèenia vyznaèením registrácie na
kandidátnej listine.
§ 173
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vo¾by do obecného zastupite¾stva
(1) V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvá-

Spävzatie kandidátnej listiny,
vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
pre vo¾by do obecného zastupite¾stva
(1) Politická strana alebo koalícia môe najneskôr 48
hodín pred zaèatím volieb písomne prostredníctvom
splnomocnenca vzia spä svoju kandidátnu listinu.
(2) Kandidát sa môe najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb svojej kandidatúry vzda; vzdanie musí urobi v listinnej forme a jeho podpis musí by úradne
osvedèený. Najneskôr 48 hodín pred zaèatím volieb
môe kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvola aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3) Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou
alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí by doruèené predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpeèuje ich zverejnenie vo volebných
miestnostiach. Spävzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemono vzia spä.
(4) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak dolo k zrueniu politickej strany, alebo k zrueniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú
údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri pride¾ovaní mandátov sa na neho neprihliada.
§ 175
Hlasovacie lístky
pre vo¾by do obecného zastupite¾stva
(1) Pre vo¾by do obecného zastupite¾stva sa pre kadý
volebný obvod vyhotoví hlasovací lístok spoloèný pre
vetkých zaregistrovaných kandidátov. Vetci zaregistrovaní kandidáti musia by uvedení na jednej strane
hlasovacieho lístka. Správnos údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje miestna volebná
komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlaèkom
úradnej peèiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je
podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(2) Potrebný poèet hlasovacích lístkov pod¾a odseku 1 zabezpeèuje miestna volebná komisia prostredníctvom okresného úradu.
(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deò konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením pora-
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dového èísla, mena a priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta pod¾a kandidátnej listiny a názvu
politickej strany alebo názvov politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, e je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia by
na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom poradí
pod¾a priezviska. Na hlasovacom lístku musí by uvedené èíslo volebného obvodu a poèet poslancov obecného zastupite¾stva, ktorý má by vo volebnom obvode
zvolený.

osvedèujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie
starostu pod¾a osobitného predpisu,
b) oznámenie o urèení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením
mena, priezviska a adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, prièom splnomocnencom politickej strany alebo
koalície ani jeho náhradníkom nemôe by kandidát
ani zapisovate¾ miestnej volebnej komisie.

(4) Ak politická strana pouíva vo svojom názve ve¾ké
písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických
strán.

(5) Politická strana alebo koalícia môe na kandidátnej listine uvies iba jedného kandidáta.

(5) Okresný úrad doruèí hlasovacie lístky obciam,
ktoré zabezpeèujú, aby boli najneskôr v deò konania
volieb doruèené okrskovým volebným komisiám.
(6) Voliè dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deò konania volieb.
§ 176
Kandidátna listina pre vo¾by starostu obce
(1) Kandidátnu listinu môe poda politická strana,
ktorá je registrovaná pod¾a osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doruèí kandidátnu
listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 55
dní predo dòom konania volieb zapisovate¾ovi miestnej
volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doruèené ustanoveným
spôsobom, a na kandidátne listiny doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2) Politické strany môu na úèely volieb utvori koalíciu a poda spoloènú kandidátnu listinu pod¾a odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu
samostatne, nemôe pre vo¾by starostu obce poda
kandidátnu listinu v rámci koalície.

(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoruèný
podpis kandidáta.
(7) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta
musí by pripojené vlastnoruène podpísané vyhlásenie
kandidáta, e súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený, ako aj doklad osvedèujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu pod¾a osobitného
predpisu.
(8) Súèasou kandidátnej listiny kadého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná volièmi,
ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt
v obci, v ktorej kandiduje. V podpisovej listine kadý
voliè pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce,
názov ulice, ak sa obec èlení na ulice, a èíslo domu. Na
kadom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého
pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou mono
podpori len jedného kandidáta. Potrebný poèet podpisov je uvedený v prílohe è. 1. Poèet obyvate¾ov obce ku
dòu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste
obvyklým najneskôr 85 dní predo dòom konania volieb.
(9) Kandidát na starostu obce môe kandidova aj na
poslanca obecného zastupite¾stva.

(3) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície
obsahuje
a) názov politickej strany alebo názvy politických strán
tvoriacich koalíciu,
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v èase podania kandidátnej listiny, a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej
kona v mene politickej strany a odtlaèok peèiatky
politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko,
funkciu, podpis osoby oprávnenej kona v mene kadej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlaèok peèiatky kadej politickej strany tvoriacej koalíciu.

(10) Zapisovate¾ miestnej volebnej komisie zisuje, èi
predloené kandidátne listiny obsahujú náleitosti
pod¾a odsekov 3 a 6 a èi sú k nim pripojené písomnosti
pod¾a odsekov 4, 7 a 8. Ak to tak nie je, zapisovate¾ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície,
alebo nezávislého kandidáta, aby v ním urèenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.

(4) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí by pripojené
a) vlastnoruène podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, e súhlasí so svojou
kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáky práva by volený a doklad

(1) Miestna volebná komisia predloené kandidátne
listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a) ktorý má prekáku práva by volený pod¾a § 6,
b) ktorý nespåòa podmienku uvedenú v § 165,
c) ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých
politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej

(11) Zapisovate¾ miestnej volebnej komisie predkladá
kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
§ 177
Registrácia kandidátov pre vo¾by starostu obce

Èiastka 63

Zbierka zákonov è. 180/2014

listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie pod¾a
§ 176 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyèiarkne ho na vetkých kandidátnych listinách,
d) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú
listinu pod¾a § 176 ods. 8 alebo podpisová listina
ktorého je neúplná,
e) ku ktorého kandidátnej listine nie je pripojený doklad osvedèujúci splnenie predpokladu na výkon
funkcie starostu pod¾a osobitného predpisu.
(2) Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov
najneskôr 45 dní predo dòom konania volieb a registráciu kandidátov vyznaèí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlaèenia hlasovacích lístkov.
(3) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíe jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov,
aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická
strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, povauje sa
rozhodnutie za prevzaté.
(4) Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môe dotknutá kandidujúca
politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý
kandidát poda návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd. Návrh mono poda do
troch dní odo dòa prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej komisie.
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§ 180
Hlasovacie lístky pre vo¾by starostu obce
(1) Pre vo¾by starostu obce sa vyhotoví hlasovací lístok spoloèný pre vetkých zaregistrovaných kandidátov. Vetci zaregistrovaní kandidáti musia by uvedení
na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnos údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje
miestna volebná komisia a originál hlasovacieho lístka
opatrí odtlaèkom úradnej peèiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.
(2) Potrebný poèet hlasovacích lístkov pod¾a odseku 1 zabezpeèuje miestna volebná komisia prostredníctvom okresného úradu.
(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deò konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového èísla, mena a priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta pod¾a kandidátnej listiny a názvu
politickej strany alebo názvov politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, e je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia by
na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom poradí
pod¾a priezviska.
(4) Ustanovenia § 175 ods. 4 a 6 platia aj pre vo¾by
starostu obce.
§ 181
Vyhlásenie volieb

(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta,
miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do
24 hodín od jeho doruèenia vyznaèením registrácie na
kandidátnej listine.

(1) Vo¾by do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje
predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dòom ich konania.

§ 178

(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje vo¾by do orgánov samosprávy obcí aj vtedy, ak
a) sa v niektorej obci z akýchko¾vek dôvodov nevykonali vo¾by pod¾a tohto zákona,
b) Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil vo¾by za
neplatné alebo zruil výsledok volieb,
c) kandidáti na starostu obce získali rovnaký poèet
hlasov,
d) zanikol mandát poslanca obecného zastupite¾stva
a na toto miesto nie je náhradník alebo ak zanikol
mandát starostu obce.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vo¾by starostu obce
(1) V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové èíslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta pod¾a kandidátnej listiny a názov
politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj
o tom, e je nezávislým kandidátom, èíslo volebného
obvodu a poèet poslancov obecného zastupite¾stva,
ktorý sa má vo volebnom obvode voli. Kandidáti sa
v zozname uvádzajú v abecednom poradí pod¾a priezviska.
(2) Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dòom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.
§ 179
Spävzatie kandidátnej listiny,
vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
pre vo¾by starostu obce
Ustanovenie § 174 platí aj pre vo¾by starostu obce.

(2) Vo¾by do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v posledných 14 dòoch ich volebného obdobia.

(4) Ak nastala skutoènos pod¾a odseku 3 písm. a),
predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje vo¾by do 30 dní od uverejnenia výsledkov volieb tátnou komisiou.
(5) iados o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí pod¾a odseku 3 písm. d) predkladá obec ministerstvu vnútra.
(6) Lehoty na vykonanie volieb pod¾a odseku 3 sú prílohou k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb.
(7) Vo¾by do orgánov samosprávy obcí pod¾a odseku 3 sa nevykonávajú v posledných iestich mesiacoch
ich volebného obdobia.
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§ 182

§ 185

Spôsob hlasovania

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

(1) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v zozname volièov, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov na základe predloeného obèianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(2) Volièa, ktorý sa v deò konania volieb dostavil do
príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu s rozhodnutím súdu pod¾a § 10 ods. 2, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení obèianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte
pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá volièovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(3) Voliè vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok pre
vo¾by do obecného zastupite¾stva a jeden hlasovací lístok pre vo¾by starostu obce. Na hlasovacom lístku pre
vo¾by do obecného zastupite¾stva zakrúkovaním poradových èísiel oznaèí kandidátov, pre ktorých hlasuje.
Zakrúkova môe najviac taký poèet kandidátov, aký
má by v príslunom volebnom obvode zvolený poèet
poslancov obecného zastupite¾stva. Na hlasovacom
lístku pre vo¾by starostu obce zakrúkovaním poradového èísla oznaèí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje.
§ 183
Sèítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozde¾uje hlasovacie lístky osobitne pre
vo¾by do obecného zastupite¾stva a osobitne pre vo¾by
starostu obce. Potom zisuje poèet platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre vo¾by do
obecného zastupite¾stva a osobitne pre vo¾by starostu
obce. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 184
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1) Ak voliè neoznaèil zakrúkovaním ani jedného
kandidáta alebo ak oznaèil zakrúkovaním viac kandidátov, ne má by vo volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupite¾stva, alebo neoznaèil zakrúkovaním ani jedného kandidáta pre vo¾by starostu
obce, alebo ak zakrúkovaním oznaèil viac ako jedného
kandidáta pre vo¾by starostu obce, je hlasovací lístok
neplatný.
(2) Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov pre
vo¾by do obecného zastupite¾stva, sú vetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov pre vo¾by starostu obce, sú vetky tieto
hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie
lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlaèive.

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza
a) èas zaèiatku a skonèenia hlasovania, prípadne jeho
preruenia,
b) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov obecného zastupite¾stva,
f) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na starostu obce.
(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku miestnej volebnej komisii.
Okrsková volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn miestnej volebnej komisie.
§ 186
Zisovanie výsledkov volieb
v miestnej volebnej komisii
Miestna volebná komisia zisuje výsledky volieb na
podklade zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje
po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak
poiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto èinnosti môu by prítomní
èlenovia a zapisovatelia volebných komisií, èlenovia ich
odborných sumarizaèných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby,
s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas miestna volebná komisia.
§ 187
Zápisnica miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb vo volebnom obvode
(1) Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v dvoch rovnopisoch.
Zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode podpíe predseda a ostatní èlenovia miestnej volebnej komisie. Ak niektorý z èlenov miestnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môe v zápisnici uvies dôvody
nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb vo volebnom obvode nemá vplyv na jej platnos.
(2) Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku
volieb vo volebnom obvode uvádza
a) poèet volebných okrskov a poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov obecného zastupite¾stva,
f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za
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poslancov obecného zastupite¾stva, názov politickej
strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom,
e sú nezávislými kandidátmi,
g) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej
strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom,
e sú nezávislými kandidátmi,
h) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na starostu obce.

a zabezpeèuje doruèenie jedného rovnopisu zápisnice
do troch dní tátnej komisii potou. Mestská volebná
komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Mestská volebná komisia v meste Koice ukonèí
svoju èinnos na pokyn tátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy mestu.

(3) V obci, v ktorej sa utvoril iba jeden volebný obvod,
sa zápisnica pod¾a odseku 1 nevyhotoví.

(1) Za poslancov obecného zastupite¾stva sú zvolení
kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode v poradí
najviac platných hlasov.

§ 188

(2) Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti
tej istej politickej strany alebo koalície rovnaký poèet
platných hlasov, je zvolený za poslanca obecného zastupite¾stva kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslunej politickej strany alebo koalície.

Zápisnica miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb v obci
(1) Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v obci v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu
o výsledku volieb v obci podpíe predseda a ostatní èlenovia miestnej volebnej komisie. Ak niektorý z èlenov
miestnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môe
v zápisnici uvies dôvody nepodpísania. Nepodpísanie
zápisnice o výsledku volieb v obci nemá vplyv na jej
platnos.
(2) Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku
volieb v obci uvádza
a) poèet volebných obvodov,
b) poèet volebných okrskov a poèet okrskových volebných komisií, ktoré doruèili zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
c) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
d) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
e) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
f) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov obecného zastupite¾stva,
g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za
poslancov obecného zastupite¾stva, z toho poèet zvolených ien a poèet zvolených muov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich
koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj
o tom, e sú nezávislými kandidátmi,
h) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej
strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom,
e sú nezávislými kandidátmi,
i) poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na starostu obce,
j) meno a priezvisko zvoleného starostu obce, názov
politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo
údaj o tom, e je nezávislým kandidátom.
(3) Miestna volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o výsledku volieb v obci okresnej volebnej komisii. Miestna volebná komisia ukonèí
svoju èinnos na pokyn okresnej volebnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy obci.
(4) Mestská volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a mestská volebná komisia v meste Koice bezodkladne zasiela elektronicky
tátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb

§ 189
Výsledky volieb

(3) Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti
viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí
kandidáti rovnaký poèet platných hlasov, miestna volebná komisia urèí z nich poslanca obecného zastupite¾stva rebom.
(4) Za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa
vykonajú nové vo¾by.
§ 190
Uverejnenie výsledkov volieb
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste
obvyklým výsledky volieb do obecného zastupite¾stva
a výsledky volieb starostu obce.
§ 191
Osvedèenie o zvolení
Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným
za poslancov obecného zastupite¾stva a kandidátovi
zvolenému za starostu obce osvedèenie o zvolení.
§ 192
Náhradníci
(1) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupite¾stva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal
najväèí poèet platných hlasov vo volebnom obvode,
v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa
postupuje primerane pod¾a § 189 ods. 2 a 3.
(2) Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do
15 dní po tom, èo zanikol mandát, na úradnej tabuli
obce a odovzdá mu osvedèenie o tom, e sa stal poslancom obecného zastupite¾stva. Osvedèenie podpisuje
starosta obce.
§ 193
Overovanie zápisníc
okresnou volebnou komisiou
Okresná volebná komisia zhromaïuje zápisnice
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miestnych volebných komisií o výsledku volieb v obci
a prostredníctvom svojho odborného sumarizaèného
útvaru overuje ich úplnos. Ak vzniknú pochybnosti
o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyiada si
od miestnej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opraví po dohode s miestnou volebnou komisiou sama, inak poiada miestnu volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto
èinnosti môu by prítomní èlenovia a zapisovatelia volebných komisií, èlenovia ich odborných sumarizaèných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými
organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.
§ 194
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1) Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku
volieb uvádza
a) poèet miestnych volebných komisií, ktoré doruèili
zápisnicu o výsledku volieb v obci,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet poslancov zvolených do obecných zastupite¾stiev pod¾a jednotlivých politických strán, koalícií
a nezávislých kandidátov, z toho poèet zvolených
ien a poèet zvolených muov,
f) poèet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupite¾stvo,
g) poèet starostov obcí zvolených pod¾a jednotlivých
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov,
z toho poèet zvolených ien a poèet zvolených muov.
(2) Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela
elektronicky tátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpeèuje doruèenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní tátnej komisii potou. Okresná volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn
tátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do
úschovy okresnému úradu.
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ÔSMA ÈAS
REFERENDUM
§ 196
Právo voli
Právo hlasova v referende má obèan Slovenskej republiky, ktorý má právo voli do Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 197
Osobitný zoznam volièov
(1) Osobitný zoznam volièov zostavuje a vedie ministerstvo vnútra. Do osobitného zoznamu volièov sa zapisujú volièi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) V osobitnom zozname volièov sa volièi vedú v abecednom poradí pod¾a priezviska.
(3) O volièovi zapísanom do osobitného zoznamu volièov sa uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné èíslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresa miesta pobytu v cudzine.
(4) Voliè sa do osobitného zoznamu volièov zapisuje
na základe iadosti o vo¾bu potou. iados mono
poda v listinnej forme alebo v elektronickej forme.
(5) Ak iados o vo¾bu potou neobsahuje zákonom
ustanovené údaje alebo nie sú k nej pripojené ustanovené prílohy, ministerstvo vnútra vykoná opatrenia na
to, aby iadate¾ o vo¾bu potou doplnil chýbajúce údaje.
Ak iadate¾ nedoruèí údaje alebo ustanovené prílohy
najneskôr 35 dní predo dòom konania referenda, ministerstvo vnútra ho do osobitného zoznamu volièov
nezapíe.
(6) Ministerstvo vnútra odovzdá osobitný zoznam volièov tátnej komisii v dvoch rovnopisoch v deò konania
referenda.
§ 198

§ 195
Zápisnica tátnej komisie
tátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza
a) poèet okresných volebných komisií, ktoré doruèili
zápisnicu o výsledku volieb,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku,
e) poèet poslancov zvolených do obecných zastupite¾stiev pod¾a jednotlivých politických strán, koalícií
a nezávislých kandidátov, z toho poèet zvolených
ien a poèet zvolených muov,
f) poèet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupite¾stvo,
g) poèet starostov obcí zvolených pod¾a jednotlivých
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov,
z toho poèet zvolených ien a poèet zvolených muov.

Hlasovací preukaz
Na hlasovací preukaz sa vzahujú ustanovenia § 46.
§ 199
Okresná volebná komisia
(1) Do okresnej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného èlena a jedného
náhradníka. Ak bolo referendum vyhlásené na základe
petície obèanov, môe delegova jedného èlena a jedného náhradníka aj petièný výbor za referendum. Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèí politická
strana, koalícia alebo petièný výbor za referendum
prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
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a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu,
3. urèenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide
o petièný výbor za referendum.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva prednosta okresného úradu.
(5) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
referenda; zasadanie zvoláva prednosta okresného
úradu.
(6) Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dòom
doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou, koalíciou alebo petièným výborom za
referendum, ktorý ho delegoval, alebo doruèením písomného oznámenia èlena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Èlenstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj
vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní predo
dòom konania referenda; to sa netýka náhradníka.
(7) Okresná volebná komisia
a) dohliada na pripravenos okrskových volebných komisií zabezpeèova úlohy pod¾a tohto zákona,
b) prerokúva informácie okresného úradu o organizaènej a technickej príprave referenda,
c) prerokúva informácie o zabezpeèení èinnosti svojho
odborného sumarizaèného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f) odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy okresnému úradu.
(8) Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu.
§ 200
Zapisovate¾ okresnej volebnej komisie
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rodnej rade Slovenskej republiky, jedného èlena a jedného náhradníka. Ak bolo referendum vyhlásené na základe petície obèanov, môe delegova jedného èlena
a jedného náhradníka aj petièný výbor za referendum.
Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka doruèí politická strana, koalícia alebo petièný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí
o vyhlásení referenda.
(2) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia èlena s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú mono doruèova písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej kona za politickú stranu a odtlaèok
peèiatky politickej strany,
2. oprávnenej kona za kadú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlaèok jej peèiatky, ak ide o koalíciu,
3. urèenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide
o petièný výbor za referendum.
(3) Oznámenie o delegovaní èlena a náhradníka mono doruèi v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota
na doruèenie oznámenia sa konèí uplynutím posledného dòa lehoty. Na oznámenia doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa poèet jej
èlenov zníi pod pä a nie je náhradník, chýbajúcich
èlenov vymenúva starosta obce.
(5) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa
uskutoèní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení
referenda; zasadanie zvoláva starosta obce.
(6) Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj
dòom doruèenia písomného oznámenia o odvolaní èlena politickou stranou, koalíciou alebo petièným výborom za referendum, ktorý ho delegoval, alebo doruèením písomného oznámenia èlena o vzdaní sa funkcie
predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá
náhradníka. Èlenstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak èlen nezloí s¾ub najneskôr desa dní
predo dòom konania referenda; to sa netýka náhradníka.
(7) Okrsková volebná komisia
a) zabezpeèuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje volièov v deò konania referenda do zoznamu volièov,
c) sèítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d) odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy obci.

Zapisovate¾a okresnej volebnej komisie vymenúva
a odvoláva prednosta okresného úradu.

Vyhlásenie referenda

§ 201

§ 202

Okrsková volebná komisia
(1) Do okrskovej volebnej komisie môe delegova politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Ná-

(1) Referendum vyhlasuje prezident.
(2) V rozhodnutí o vyhlásení referenda sa uvádza, na
návrh koho sa referendum vyhlasuje, deò prijatia
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uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo
deò prijatia petície, aký návrh alebo aké návrhy sa obèanom predkladajú na rozhodnutie. Ak je predmet referenda obsiahlejí a návrhy predloené v referende potrebujú vysvetlenie, uvádza sa to v prílohe návrhu;
príloha je súèasou rozhodnutia.
(3) Návrh alebo návrhy predloené na rozhodnutie
v referende musia by formulované tak, aby na ne bolo
moné jednoznaène odpoveda áno alebo nie a nesmú by navzájom podmienené.
(4) Návrh na vyhlásenie referenda predkladá predseda Národnej rady Slovenskej republiky prezidentovi do
piatich dní od prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o jeho vyhlásení.
(5) Ak sa má referendum vyhlási na základe petície
obèanov, postupuje sa pri výkone petièného práva pod¾a osobitného predpisu. S petíciou, ktorá iada vyhlásenie referenda, sa obèania obracajú na prezidenta.
§ 203
(1) Prezident preskúma, èi návrh na vyhlásenie referenda svojím obsahom zodpovedá Ústave Slovenskej
republiky a osobitnému predpisu a èi má predpísané
náleitosti.
(2) Ak podmienky uvedené v odseku 1 neboli splnené, prezident vyhlásenie referenda odmietne. O svojom
rozhodnutí informuje zástupcu petièného výboru za referendum.
§ 204
Hlasovací lístok
(1) Na hlasovacom lístku je uvedený návrh alebo návrhy vo forme otázky oznaèenej poradovým èíslom. Pri
kadom návrhu je uvedená odpoveï áno a odpoveï
nie.
(2) Ministerstvo vnútra zabezpeèuje potrebný poèet
hlasovacích lístkov.
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b) v ktoromko¾vek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
(2) Voliè môe voli mimo územia Slovenskej republiky potou.
(3) Potou môe voli
a) voliè, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a ktorý bol na základe iadosti zapísaný do
osobitného zoznamu volièov,
b) voliè, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v èase referenda sa zdriava mimo jej územia a o vo¾bu potou poiada obec, v ktorej má trvalý
pobyt.
§ 206
Spôsob hlasovania
(1) Volièa, ktorý sa v deò konania referenda dostavil
do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predloení obèianskeho preukazu do zoznamu volièov. Okrsková volebná
komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu volièov
a vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(2) Volièa, ktorý sa v deò konania referenda dostavil
do príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v zozname volièov, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov na základe predloeného obèianskeho preukazu. Okrsková
volebná komisia vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(3) Volièa, ktorý sa v deò konania referenda dostavil
do príslunej volebnej miestnosti pod¾a miesta trvalého
pobytu s rozhodnutím súdu pod¾a § 10 ods. 2, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu volièov po predloení obèianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá volièovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(4) Voliè v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky zakrúkuje odpoveï áno alebo odpoveï nie.

(3) tátna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka
odtlaèkom svojej úradnej peèiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlaè hlasovacích lístkov.

(5) Ak sa v referende rozhoduje o viacerých návrhoch, platí ustanovenie odseku 4 pre kadý z týchto návrhov samostatne.

(4) Hlasovacie lístky musia by vytlaèené písmom
toho istého druhu a rovnakej ve¾kosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.

§ 207

(5) Ministerstvo vnútra doruèí hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam. Obce zabezpeèujú, aby hlasovacie lístky boli doruèené najneskôr
v deò konania referenda okrskovým volebným komisiám.
(6) Voliè, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti.
§ 205
Spôsob vo¾by
(1) Voliè môe voli na území Slovenskej republiky
a) vo volebnom okrsku, v ktorého zozname volièov je
zapísaný, alebo

Vo¾ba potou volièom, ktorý nemá trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky
(1) Voliè, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môe poiada písomne alebo elektronicky o vo¾bu potou. iados o vo¾bu potou musí by
doruèená ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo
dòom konania referenda. Na iados doruèenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(2) iados o vo¾bu potou musí obsahova tieto údaje o volièovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné èíslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresu miesta pobytu v cudzine.
(3) Voliè k iadosti o vo¾bu potou pripája

Èiastka 63

Zbierka zákonov è. 180/2014

a) èestné vyhlásenie v tátnom jazyku, e nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky,
b) fotokópiu èasti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi volièa alebo fotokópiu
osvedèenia o tátnom obèianstve Slovenskej republiky.
(4) Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 35 dní
predo dòom konania referenda volièovi, ktorý poiadal
o vo¾bu potou, na adresu miesta pobytu v cudzine
a) obálku pod¾a § 22 ods. 3 opatrenú odtlaèkom úradnej peèiatky ministerstva vnútra,
b) hlasovací lístok,
c) návratnú obálku,
d) pouèenie o spôsobe hlasovania.
(5) Návratná obálka musí by oznaèená heslom
VO¼BA POTOU. Musí by na nej uvedená adresa
sídla ministerstva vnútra ako adresáta a adresa volièa
ako odosielate¾a.
(6) Voliè na hlasovacom lístku zakrúkuje odpoveï
áno alebo odpoveï nie.
(7) Voliè vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú
obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela.
Potovné uhrádza voliè.
(8) Do výsledku hlasovania sa zapoèítavajú hlasy na
hlasovacích lístkoch, ktoré boli doruèené ministerstvu
vnútra najneskôr v posledný pracovný deò predo dòom
konania referenda. Návratné obálky odovzdá ministerstvo vnútra tátnej komisii v deò konania referenda.
(9) tátna komisia zakrúkuje poradové èísla volièov
a vyznaèuje vo¾bu potou v osobitnom zozname volièov.
Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok
s hlasovacími lístkami vkladá obálky do volebnej
schránky.
(10) Na postup pri zisovaní výsledkov hlasovania sa
vzahujú ustanovenia § 29 ods. 2 a 4 a § 209 a 210 primerane.
(11) tátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania potou. Zápisnicu podpíe predseda a ostatní
èlenovia tátnej komisie. Ak niektorý z èlenov tátnej
komisie zápisnicu nepodpísal, môe v zápisnici uvies
dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnos.
(12) tátna komisia v zápisnici o výsledku hlasovania
potou uvádza
a) poèet volièov zapísaných v osobitnom zozname volièov,
b) poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
c) poèet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d) poèet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
e) poèet hlasov áno a poèet hlasov nie.
(13) Zápisnica tátnej komisie pod¾a odseku 12 je zároveò zápisnicou okresnej volebnej komisie.
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§ 208
Vo¾ba potou volièom,
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v èase referenda sa zdriava mimo jej územia
(1) Voliè, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v èase referenda sa zdriava mimo jej územia, môe poiada písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o vo¾bu potou. iados o vo¾bu potou
musí by doruèená najneskôr 50 dní predo dòom konania referenda. Na iados doruèenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(2) iados o vo¾bu potou musí obsahova tieto údaje o volièovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné èíslo,
c) adresu trvalého pobytu,
d) adresu miesta pobytu v cudzine.
(3) Obec zasiela volièovi najneskôr 35 dní predo dòom
konania referenda na adresu miesta pobytu v cudzine
a) obálku pod¾a § 22 ods. 3,
b) hlasovací lístok,
c) návratnú obálku,
d) pouèenie o spôsobe hlasovania.
(4) Návratná obálka musí by oznaèená heslom
VO¼BA POTOU. Musí by na nej uvedená adresa
sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa volièa ako odosielate¾a.
(5) Voliè na hlasovacom lístku zakrúkuje odpoveï
áno alebo odpoveï nie.
(6) Voliè vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú
obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela.
Potovné uhrádza voliè.
(7) Do výsledku hlasovania sa zapoèítavajú hlasy na
hlasovacích lístkoch, ktoré boli doruèené obci trvalého
pobytu volièa najneskôr v posledný pracovný deò predo
dòom konania referenda.
(8) Návratné obálky doruèené v lehote pod¾a odseku 7 odovzdáva obec príslunej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za zaèaté.
(9) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúkuje poradové èísla volièov a vyznaèuje
vo¾bu potou v zozname volièov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami
vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.
§ 209
Sèítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúèi neplatné hlasovacie lístky a zistí
poèet hlasov áno a poèet hlasov nie pre kadý z návrhov. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
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§ 210
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke nieko¾ko hlasovacích lístkov, sú vetky hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na
predpísanom tlaèive.
§ 211
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza
a) èas zaèiatku a skonèenia hlasovania, prípadne jeho
preruenia,
b) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 24,
e) poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f) poèet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov,
g) poèet platných hlasovacích lístkov,
h) poèet hlasov áno a poèet hlasov nie.
(2) Pre zisovanie úèasti na referende je rozhodujúci
poèet volièov, ktorí prevzali obálku na hlasovanie, a poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
ktorá bola doruèená posledný pracovný deò predo
dòom konania referenda.
(3) Okrsková volebná komisia bezodkladne doruèí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku okresnej volebnej komisii.
Okrsková volebná komisia ukonèí svoju èinnos na pokyn okresnej volebnej komisie.
§ 212
Overovanie zápisníc
okresnou volebnou komisiou
Okresná volebná komisia zisuje výsledky referenda
na podklade zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje
po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak
poiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto èinnosti môu by prítomní
èlenovia a zapisovatelia volebných komisií, èlenovia ich
odborných sumarizaèných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby,
s prítomnosou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.
§ 213

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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ných komisií, ktoré doruèili zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 24,
poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
poèet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov,
poèet platných hlasovacích lístkov,
poèet hlasov áno a poèet hlasov nie.

(2) Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela
elektronicky tátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpeèuje doruèenie jedného
rovnopisu zápisnice do troch dní tátnej komisii potou. Okresná volebná komisia ukonèí svoju èinnos na
pokyn tátnej komisie. Okresná volebná komisia odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy okresnému úradu.
§ 214
Zápisnica tátnej komisie
(1) tátna komisia v zápisnici o výsledku referenda
uvádza
a) poèet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b) poèet volebných okrskov,
c) poèet volièov zapísaných v zozname volièov,
d) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
e) poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 24,
f) poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
g) poèet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov,
h) poèet platných hlasovacích lístkov,
i) poèet hlasov áno a poèet hlasov nie.
(2) tátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej
rade Slovenskej republiky.
§ 215
Vyhlásenie výsledku referenda
(1) Vyhlásenie výsledkov referenda Národnou radou
Slovenskej republiky musí obsahova
a) deò konania referenda,
b) poèet volièov zapísaných v zoznamoch volièoch,
c) poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní,
d) poèet volièov, ktorí na návrh odpovedali áno,
e) poèet volièov, ktorí na návrh odpovedali nie,
f) kontatovanie, ktorý návrh bol v referende prijatý.
(2) V prípade viacerých návrhov sa údaje pod¾a odseku 1 písm. d) a e) uvádzajú osobitne pre kadý návrh.
DEVIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Zápisnica okresnej volebnej komisie

§ 216

(1) Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku
hlasovania uvádza
a) poèet volebných okrskov a poèet okrskových voleb-

Ministerstvo vnútra po dohode so tatistickým úradom a Ministerstvom financií Slovenskej republiky
ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom jed-
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notlivé druhy výdavkov spojených s vo¾bami, ktoré sa
uhrádzajú zo tátneho rozpoètu, a spôsob ich úhrady.
§ 217
(1) Ministerstvo vnútra
a) zabezpeèuje tlaè metodických a informaèných materiálov, príruèiek a obálky,
b) usmeròuje obce a okresné úrady pri
1. utváraní volebných okrskov,
2. zostavovaní zoznamov volièov,
3. zabezpeèovaní a vybavovaní volebných miestností,
4. úschove hlasovacích lístkov a iných volebných
dokumentov.
(2) tatistický úrad po dohode s ministerstvom vnútra vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 218
(1) Ak dôjde k rozdeleniu obce alebo k zlúèeniu obcí,
úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci, obecnému zastupite¾stvu alebo starostovi obce, plní pre novovzniknutú
obec alebo pre novovzniknuté obce okresný úrad v spolupráci s rozde¾ovanou obcou alebo zluèovanými obcami.
(2) Úlohy, ktoré obec a samosprávny kraj plnia pod¾a
tohto zákona, sú preneseným výkonom tátnej správy.
§ 219
(1) Volebné komisie zriadené pre vo¾by do orgánov
samosprávy obcí v roku 2014 plnia funkcie pod¾a doterajích predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov
samosprávy obcí v roku 2018.
(2) Volebné komisie zriadené pre vo¾by do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2013 plnia funkcie pod¾a
doterajích predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2017.
(3) Ak vznikne potreba kona vo¾by do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú sa tieto vo¾by pod¾a doterajích predpisov.
(4) Vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky, vo¾by prezidenta, ¾udové hlasovanie o odvolaní prezidenta
a referendum vyhlásené do 30. júna 2015, ak sa majú
vykona po 1. júli 2015, sa vykonajú pod¾a doterajích
predpisov.
(5) Prvá tátna komisia pod¾a tohto zákona sa vytvorí
do 31. augusta 2015 pod¾a výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vykonaných v roku
2012. Predsedovia prísluných politických strán, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda
Najvyieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyieho kontrolného úradu
oznámia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 31. júla 2015 meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie a adresu trvalého pobytu èlena tátnej komisie; k oznámeniu priloia výpis z registra trestov èlena tátnej komisie nie
starí ako tri mesiace a doklad o dosiahnutom vzdelaní
èlena tátnej komisie.
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§ 220
Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch
pouíva pojem Slovenská volebná komisia alebo
ústredná volebná komisia, rozumie sa tým tátna
komisia pre vo¾by a kontrolu financovania politických
strán.
§ 221
Transpozièné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 222
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa
1. zákon Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb.
o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 8/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 318/1998 Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona
è. 389/1999 Z. z., zákona è. 302/2000 Z. z., zákona
è. 36/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 112/2010 Z. z., zákona
è. 204/2011 Z. z. a zákona è. 180/2014 Z. z.,
2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 158/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 269/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 153/1996 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 192/2007 Z. z. a zákona
è. 204/2011 Z. z.,
3. zákon è. 46/1999 Z. z. o spôsobe vo¾by prezidenta
Slovenskej republiky, o ¾udovom hlasovaní o jeho
odvolaní a o doplnení niektorých ïalích zákonov
v znení zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 204/2011 Z. z.,
4. zákon è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona è. 335/2007 Z. z. a zákona è. 204/2011 Z. z.,
5. zákon è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho
parlamentu v znení zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 324/2004 Z. z., zákona è. 464/2005 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 126/2009 Z. z., zákona è. 58/2010 Z. z., zákona
è. 204/2011 Z. z. a zákona è. 495/2013 Z. z.,
6. zákon è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení zákona è. 464/2005
Z. z., zákona è. 192/2007 Z. z., zákona è. 445/2008
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 126/2009 Z. z., zákona è. 58/2010 Z. z., zákona
è. 266/2010 Z. z. a zákona è. 204/2011 Z. z.,
7. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
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è. 122/1994 Z. z. o výke odmeny, o spôsobe úhrady
a výplaty odmeny a náhrad èlenom volebných komisií v znení vyhláky Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 372/1998 Z. z. a vyhláky Ministerstva
financií Slovenskej republiky è. 609/2006 Z. z.,
8. vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov èlenov volebných komisií pri vo¾bách do orgánov samosprávnych
krajov,
9. vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 443/2009 Z. z., ktorou sa urèujú druhy výdavkov
spojených s vo¾bami do orgánov samosprávnych
krajov a spôsob ich úhrady,
10. vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 313/2004 Z. z. o výdavkoch spojených s vo¾bami
do Európskeho parlamentu v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a tatistického
úradu Slovenskej republiky è. 562/2007 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v
znení
zákona
è.
36/1967
Zb.,
zákona
è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona
è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona
è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona
è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
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è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z., zákona
è. 335/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z. a zákona è. 151/2014 Z. z. sa mení
takto:
§ 250z a 250zd vrátane nadpisov znejú:
§ 250z
Konanie vo veciach zoznamu volièov
(1) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky
v stálom zozname volièov, môe sa voliè, ktorý je tým
dotknutý, obráti na okresný súd prísluný pod¾a volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia
o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu
volièov.
(2) Úèastníkmi konania sú navrhovate¾ a obec.
(3) Súd rozhodne bez pojednávania uznesením do
pä dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doruèuje
bezodkladne úèastníkom konania.
(4) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný
prostriedok.
§ 250za
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín
pre vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky
a pre vo¾by do Európskeho parlamentu
(1) Ak tátna komisia pre vo¾by a kontrolu financovania politických strán rozhodla
a) o registrácii kandidátnej listiny s úpravami,33) môe
sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické
hnutie alebo koalícia politických strán a politických
hnutí obráti na Najvyí súd Slovenskej republiky
s návrhom na vydanie rozhodnutia o ponechaní
kandidáta na kandidátnej listine,
b) o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny, môe sa
dotknutá kandidujúca politická strana, politické
hnutie alebo koalícia politických strán a politických
hnutí obráti na Najvyí súd Slovenskej republiky
s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní
kandidátnej listiny.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 mono poda do troch dní
odo dòa prevzatia rozhodnutia tátnej komisie pre vo¾by a kontrolu financovania politických strán.
(3) Úèastníkmi konania sú politická strana, politické
hnutie alebo koalícia politických strán a politických
hnutí, ktorá podala návrh pod¾a odseku 1, a tátna ko-
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misia pre vo¾by a kontrolu financovania politických
strán.
(4) Súd rozhodne uznesením do pä dní od podania
návrhu. Rozhodnutie sa doruèuje bezodkladne úèastníkom konania.
(5) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný
prostriedok.
§ 250zb
Konanie vo veciach prijatia návrhu
na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky
(1) Ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky
odmietol návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej
republiky, môe sa dotknutý kandidát obráti na Najvyí súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie
rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 mono poda do troch dní
odo dòa doruèenia oznámenia predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky.
(3) Úèastníkmi konania sú kandidát na prezidenta
Slovenskej republiky a predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
(4) Súd rozhodne uznesením do pä dní od podania
návrhu. Rozhodnutie sa doruèuje bezodkladne úèastníkom konania.
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§ 250zd
Konanie vo veciach registrácie
kandidátnych listín pre vo¾by do orgánov
samosprávy obcí
(1) Ak miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta pre
vo¾by do orgánov samosprávy obcí,35) môe sa dotknutá
kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo
koalícia politických strán a politických hnutí, alebo
dotknutý nezávislý kandidát obráti na prísluný okresný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 mono poda do troch dní
odo dòa prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej komisie.
(3) Úèastníkmi konania sú politická strana, politické
hnutie, alebo koalícia politických strán a politických
hnutí, alebo nezávislý kandidát pod¾a odseku 1
a miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia.
(4) Súd rozhodne uznesením do troch dní odo dòa
podania návrhu. Rozhodnutie sa doruèuje bezodkladne úèastníkom konania.
(5) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný
prostriedok..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33 a 35 znejú:

(5) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný
prostriedok.

33) § 52 ods. 4 a § 82 ods. 4 zákona è. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34
) § 140 ods. 5 a § 145 ods. 5 zákona è. 180/2014 Z. z.
35
) § 172 ods. 4 a § 177 ods. 4 zákona è. 180/2014 Z. z..

§ 250zc

Èl. III

Konanie vo veciach registrácie
kandidátnych listín pre vo¾by do orgánov
samosprávnych krajov
(1) Ak volebná komisia samosprávneho kraja rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta,34) môe sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo
koalícia politických strán a politických hnutí a dotknutý nezávislý kandidát obráti na okresný súd v sídle volebnej komisie samosprávneho kraja s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 mono poda do troch dní
odo dòa prevzatia rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja.

Zákon Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb.
o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona
Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 8/1992 Zb., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996
Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z., zákona
è. 302/2000 Z. z., zákona è. 36/2002 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 112/2010 Z. z. a zákona è. 204/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:

(3) Úèastníkmi konania sú politická strana, politické
hnutie alebo koalícia politických strán a politických
hnutí a nezávislý kandidát pod¾a odseku 1 a volebná
komisia samosprávneho kraja.

1. V § 4 sa na konci pripájajú tieto slová: a spåòa
predpoklad na výkon funkcie pod¾a osobitného
predpisu3aa).

(4) Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania
návrhu. Rozhodnutie sa doruèuje bezodkladne úèastníkom konania.

3aa) § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
v znení zákona è. 180/2014 Z. z..

(5) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný
prostriedok.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3aa znie:

2. V § 21 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a doklad osvedèujúci splnenie predpokladu na výkon
funkcie pod¾a osobitného predpisu3aa).
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3. V § 22 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) ku ktorého návrhu nie je pripojený doklad osvedèujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie pod¾a
osobitného predpisu.3aa).
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12aa) § 16 ods. 4 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 324/2012 Z. z..

Èl. V

Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z. z., zákona
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 267/2006 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 616/2006
Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 334/2007
Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 205/2008 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 511/2009
Z. z., zákona è. 102/2010 Z. z., zákona è. 204/2011
Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z. a zákona è. 160/2014
Z. z. sa dopåòa takto:
V § 13 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta,
ktorá znie: Predpokladom na výkon funkcie starostu je
získanie aspoò stredného vzdelania.12aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12aa znie:

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 188/2012
Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012
Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012
Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z. z.,
zákona è. 318/2013 Z. z. a zákona è. 463/2013 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 5 sa odsek 7 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) odmeny pod¾a odseku 1 písm. j)..
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014 okrem
èl. I a II, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2015,
a èl. V, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 180/2014 Z. z.

MINIMÁLNY POÈET PODPISOV VOLIÈOV
PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
PRE VO¼BY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA A VO¼BY STAROSTU OBCE

Poèet obyvate¾ov obce
do 50
51  100
101  500
501  2 000
2 001  20 000
20 001  100 000
nad 100 000

Poèet podpisov
volièov na podpisovej listine
10
20
40
100
200
500
1 000
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Príloha è. 2
k zákonu è. 180/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatòovania volebného práva
a práva by volený do Európskeho parlamentu pre obèanov únie s bydliskom v èlenskom táte, ktorého nie sú tátnymi prísluníkmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 329, 30. 12. 1993) v znení smernice
Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 26, 26. 1. 2013).
2. Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatòovania volebného práva
obèanov únie v komunálnych vo¾bách v èlenskom táte, ktorého nie sú tátnymi prísluníkmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 368, 31. 12. 1994) v znení smernice Rady 96/30/ES z 13. mája 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L122, 27. 5. 1996 ), v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Èeskej
republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na
ktorých je zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), v znení smernice Rady 2006/106/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/412/EÚ z 19. júla 2012
(Ú. v. EÚ L 192, 20. 7. 2012), v znení smernice Rady 2013/19/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
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181
ZÁKON
z 29. mája 2014
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona è. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre vo¾by pod¾a osobitného
predpisu.1)
§2
Volebná kampaò
(1) Volebná kampaò na úèely tohto zákona je akáko¾vek èinnos politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov
a tretích strán pod¾a § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich èinnosti, cie¾ov a programu za úèelom získania funkcie volenej pod¾a osobitného predpisu.1) Rozumie sa tým èinnos v prospech aj
v neprospech subjektov pod¾a prvej vety.
(2) Volebná kampaò zaèína dòom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ïalej len vyhlásenie volieb) a konèí 48
hodín predo dòom konania volieb.
(3) Èinnos iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických
strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v èase
ustanovenom na volebnú kampaò zakazuje.
§3
Financovanie volebnej kampane
politickej strany vo vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
(1) Politická strana a politické hnutie (ïalej len politická strana) môe na svoju volebnú kampaò vo vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo vo¾bách do Európskeho parlamentu vynaloi najviac
3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany pod¾a prvej vety sa zapoèítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou
1

)
)
3
)
4
)
2

obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany,
ktoré politická strana vynaloila v èase zaèínajúcom
180 dní predo dòom vyhlásenia volieb.
(2) Na úhradu nákladov na volebnú kampaò môe
politická strana poui len finanèné prostriedky vedené
na osobitnom platobnom úète (ïalej len osobitný
úèet) vedenom v banke alebo poboèke zahraniènej
banky (ïalej len banka) pod¾a odseku 3. Na finanèné
prostriedky vedené na osobitnom úète sa vzahujú
ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3) Osobitný úèet musí politická strana zriadi pre
kadú volebnú kampaò samostatne.
(4) Údaje na osobitnom úète pod¾a odseku 3 musia
by bezplatne, dia¾kovo a nepretrite prístupné tretím
osobám a musia zobrazova preh¾ad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúètovania,
mene a priezvisku alebo názve platite¾a, texte úètovného zápisu a variabilnom symbole (ïalej len preh¾ad
platobných transakcií). Adresu webového sídla, na
ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra), ktoré ju zverejní na svojom webovom
sídle.
(5) Na osobitný úèet musia by vloené finanèné
prostriedky výluène prevodom z iného úètu. Na poiadanie ministerstva vnútra musí politická strana preukáza, kto je vlastníkom úètu, z ktorého boli finanèné
prostriedky prevedené.
(6) Na osobitný úèet mono vklada finanèné prostriedky do 48 hodín predo dòom konania volieb. Na
osobitný úèet nesmú by prijaté finanèné prostriedky
po lehote pod¾a prvej vety.
(7) Výpisy z úètu pod¾a odseku 3 musí politická strana uchováva pä rokov od ich vydania.
(8) O pouití prostriedkov na volebnú kampaò politická strana vedie osobitnú evidenciu na úèely volebnej
kampane v èlenení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na vysielanie politickej reklamy pod¾a osobitného predpisu,4)

Zákon è. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorích predpisov.
§ 22 a 24 zákona è. 85/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 32 ods. 10 zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov.
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d) náklady na úhradu volebných plagátov,
e) náklady obchodnej spoloènosti pod¾a osobitného
predpisu,5)
f) cestovné výdavky èlenov politickej strany a preh¾ad
cestovných náhrad zamestnancov politickej strany
pod¾a osobitného predpisu,6)
g) preh¾ad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa urèuje pod¾a osobitného predpisu,7)
h) vetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej èinnosti, cie¾ov a programu.
(9) Na uchovávanie úètovných dokladov z evidencií
pod¾a odsekov 7 a 8 sa vzahuje osobitný predpis.8)
(10) Politická strana je povinná na poiadanie ministerstva vnútra doruèi doklady, poda informáciu, vysvetlenie alebo poskytnú iný údaj týkajúci sa evidencií
pod¾a odsekov 7 a 8 do desiatich dní od doruèenia iadosti.
§4
Závereèná správa
(1) Politická strana je povinná vyhotovova závereènú správu o nákladoch na volebnú kampaò pre vo¾by
do Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej len závereèná správa).
(2) Závereèná správa obsahuje
a) preh¾ad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) preh¾ad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo
reklamy,
c) preh¾ad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)
d) preh¾ad nákladov na úhradu volebných plagátov,
e) preh¾ad cestovných výdavkov èlenov politickej strany pri volebnej kampani a preh¾ad cestovných
náhrad6) zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani,
f) preh¾ad vetkých ostatných nákladov politickej
strany na propagáciu jej èinnosti, cie¾ov a programu,
g) preh¾ad nákladov obchodnej spoloènosti5) súvisiacich s volebnou kampaòou,
h) preh¾ad darov a iných bezodplatných plnení a ich
hodnotu,
i) preh¾ad nákladov v rozsahu pod¾a písmena a) a h),
ktoré politická strana vynaloila v èase zaèínajúcom
180 dní predo dòom vyhlásenia volieb, a èíslo platobného úètu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak iadne náklady nevynaloila,
doloí o tom èestné vyhlásenie.
(3) Politická strana je povinná doruèi najneskôr
v 30. deò po vykonaní volieb závereènú správu ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe.
(4) Závereènú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní
5

)
)
7
)
8
)
6
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od jej doruèenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na pä rokov.
(5) Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov pod¾a odseku 2 do závereènej správy je deò vykonania prieskumu verejnej mienky, deò vykonania reklamnej akcie
alebo propagaènej akcie.
(6) Ak ministerstvo vnútra zistí, e závereèná správa
neobsahuje údaje pod¾a odseku 2, alebo ak údaje nie
sú úplné, vyzve politickú stranu, aby zistené nedostatky odstránila. Politická strana je povinná tak urobi do
15 dní od doruèenia výzvy.
§5
Financovanie volebnej kampane
pre vo¾by prezidenta Slovenskej republiky
(1) Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky (ïalej len kandidát na prezidenta) môe na svoju volebnú
kampaò vynaloi najviac 500 000 eur vrátane dane
z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa zapoèítavajú aj náklady vynaloené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát na prezidenta vynaloil v èase zaèínajúcom 180 dní predo dòom
vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo má uhradi. Ak sa politická reklama, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali
bezplatne alebo za zníenú cenu u iného vysielate¾a ako
v Rozhlase a televízii Slovenska, zapoèítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.
(2) Za náklady kandidáta na prezidenta na volebnú
kampaò sa povauje súèet vetkých finanèných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení ocenite¾ných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloí
na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu
politickej reklamy, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagaèných materiálov a predmetov a akýchko¾vek ïalích plnení spojených s volebnou kampaòou, bez oh¾adu na to, èi
povinnos úhrady vznikla priamo kandidátovi na prezidenta alebo tretím osobám.
(3) Kandidát na prezidenta môe prija dary a iné
bezodplatné plnenia na volebnú kampaò iba od
a) fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
c) politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej
republike.
(4) Kandidát na prezidenta nesmie prija dar ani iné
bezodplatné plnenie na volebnú kampaò od
a) tátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo
vyieho územného celku,
b) právnickej osoby, ktorej zriaïovate¾ alebo zakladate¾
je tát, Fond národného majetku Slovenskej repub-

§ 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) a d) zákona è. 85/2005 Z. z.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
§ 23 ods. 7 a 8 zákona è. 85/2005 Z. z.
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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d)

e)
f)
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liky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyí
územný celok,
právnickej osoby, v ktorej má majetkovú úèas tát,
Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyí územný
celok,
obèianskeho zdruenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej veobecne prospené sluby,
neinvestièného fondu, záujmového zdruenia právnických osôb, zdruení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
verejnoprávnej intitúcie a ani právnickej osoby
zriadenej zákonom,
osoby, o ktorej nevie uvies identifikaèné údaje darcu alebo identifikaèné údaje zmluvnej strany, ktorá
poskytla iné bezodplatné plnenie.
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h) preh¾ad nákladov, ktoré kandidát na prezidenta vynaloil na svoju propagáciu v èase zaèínajúcom 180
dní predo dòom vyhlásenia volieb, a èíslo platobného úètu vedeného v banke, z ktorého boli náklady
uhradené; ak iadne náklady nevynaloil, doloí
o tom èestné vyhlásenie.
(12) Kandidát na prezidenta je povinný zverejni na
svojom webovom sídle informáciu v èlenení pod¾a odseku 11 a túto doruèi ministerstvu vnútra v listinnej podobe a v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.
(13) Ministerstvo vnútra zverejní informáciu pod¾a
odseku 12 do 30 dní od jej doruèenia v listinnej podobe
na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti pä
rokov.

(5) Finanèné prostriedky urèené na volebnú kampaò
musí kandidát na prezidenta vies na osobitnom úète
v banke.

(14) Doklady z evidencie pod¾a odsekov 10 a 11 musí
kandidát na prezidenta uchováva najmenej pä rokov
od ukonèenia volebnej kampane.

(6) Údaje na osobitnom úète pod¾a odseku 5 musia
by bezplatne, dia¾kovo a nepretrite prístupné tretím
osobám a musia zobrazova preh¾ad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje
zobrazené, oznámi kandidát na prezidenta v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

(16) Politická strana pri vedení volebnej kampane na
prezidenta má postavenie tretej strany pod¾a § 8.

(7) Na osobitný úèet pod¾a odseku 5 musia by vloené finanèné prostriedky výluène prevodom z iného
úètu. Na poiadanie ministerstva vnútra musí kandidát na prezidenta preukáza, kto je vlastníkom úètu,
z ktorého boli finanèné prostriedky prevedené.
(8) Na osobitný úèet mono vklada finanèné prostriedky do 48 hodín predo dòom konania volieb. Na
osobitný úèet nesmú by prijaté finanèné prostriedky
po lehote pod¾a prvej vety.
(9) Výpisy z úètu pod¾a odseku 5 musí kandidát na
prezidenta uchováva pä rokov od ich vydania.
(10) Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu
darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu
prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich
hodnoty a identifikaèných údajov darcu alebo identifikaèných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné
bezodplatné plnenie. Na úèely zapoèítania daru alebo
iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú
kampaò je kandidát na prezidenta povinný zapoèíta
rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.
(11) Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu
o pouití prostriedkov pod¾a odsekov 5 a 10 na volebnú
kampaò v èlenení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na vysielanie politickej reklamy,
d) náklady na úhradu volebných plagátov,
e) cestovné výdavky,
f) preh¾ad darov a iných bezodplatných plnení a ich
hodnotu,
g) vetky ostatné náklady kandidáta na prezidenta na
svoju propagáciu,

(15) Kandidát na prezidenta je povinný na poiadanie ministerstva vnútra predloi doklady pod¾a odsekov 5, 10 a 11 a poda informáciu, vysvetlenie alebo
poskytnú iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doruèenia iadosti.

§6
Financovanie volebnej kampane
nezávislými kandidátmi
(1) Nezávislý kandidát môe na svoju volebnú kampaò vynaloi sumu, do ktorej sa zapoèítava aj daò
z pridanej hodnoty, takto
a) na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac
250 000 eur pre obidve kolá volieb,
b) na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta
Koice najviac 250 000 eur,
c) na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo
starostu mestskej èasti s poètom obyvate¾ov
1. od 60 001 do 120 000 obyvate¾ov najviac 100 000
eur,
2. od 30 001 do 60 000 obyvate¾ov najviac 70 000
eur,
3. od 16 001 do 30 000 obyvate¾ov najviac 50 000
eur,
4. od 10 001 do 16 000 obyvate¾ov najviac 20 000
eur,
5. od 5 001 do 10 000 obyvate¾ov najviac 10 000 eur,
6. od 2 001 do 5 000 obyvate¾ov najviac 5 000 eur,
7. do 2000 obyvate¾ov najviac 2 000 eur.
(2) Do súm pod¾a odseku 1 sa zapoèítavajú aj náklady na volebnú kampaò nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát pod¾a odseku 1 kandiduje v tých istých vo¾bách ako nezávislý kandidát na funkciu
poslanca samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupite¾stva, poslanca mestského zastupite¾stva alebo
poslanca miestneho zastupite¾stva.
(3) Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú
kampaò sa povauje súèet vetkých finanèných pro-

Strana 1394

Zbierka zákonov è. 181/2014

striedkov, darov a iných bezodplatných plnení ocenite¾ných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloí na
úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za
zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov
a iných propagaèných materiálov a predmetov, bez
oh¾adu na to, èi povinnos úhrady vznikla priamo nezávislému kandidátovi alebo tretím osobám. Do súm pod¾a odseku 1 sa zapoèítavajú aj náklady vynaloené na
propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaloil v èase
zaèínajúcom 180 dní predo dòom vyhlásenia volieb.
(4) Nezávislý kandidát môe prija dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaò iba od subjektov
uvedených v § 5 ods. 3.
(5) Nezávislý kandidát nesmie prija dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaò od subjektov uvedených v § 5 ods. 4.
(6) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu
starostu mestskej èasti v obci nad 5 000 obyvate¾ov
musí vies finanèné prostriedky urèené na volebnú
kampaò na osobitnom úète v banke. Na osobitný úèet
musia by vloené finanèné prostriedky výluène prevodom z iného úètu. Na poiadanie musí nezávislý kandidát preukáza, kto je vlastníkom úètu, z ktorého boli finanèné prostriedky prevedené.
(7) Údaje na osobitnom úète pod¾a odseku 6 musia
by bezplatne, dia¾kovo a nepretrite prístupné tretím
osobám a musia zobrazova preh¾ad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje
zobrazené, oznámi nezávislý kandidát ministerstvu
vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(8) Na osobitný úèet mono vklada finanèné prostriedky do 48 hodín predo dòom konania volieb. Na
osobitný úèet nesmú by prijaté finanèné prostriedky
po lehote pod¾a prvej vety.
(9) Výpisy z úètu pod¾a odseku 6 musí nezávislý kandidát uchováva pä rokov od ich vydania.
(10) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu
prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich
hodnoty a identifikaèných údajov darcu alebo identifikaèných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné
bezodplatné plnenie. Na úèely zapoèítania daru alebo
iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú
kampaò je nezávislý kandidát povinný zapoèíta rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.
(11) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu o pouití prostriedkov pod¾a odsekov 6 a 10 na volebnú
kampaò v èlenení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo
politickej reklamy,
c) náklady na úhradu volebných plagátov,
d) cestovné výdavky,
e) preh¾ad darov a iných bezodplatných plnení a ich
hodnoty,
f) vetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na
svoju propagáciu,
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g) preh¾ad nákladov, ktoré nezávislý kandidát vynaloil na svoju propagáciu v èase zaèínajúcom 180 dní
predo dòom vyhlásenia volieb, a èíslo platobného
úètu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak iadne náklady nevynaloil, doloí o tom
èestné vyhlásenie.
(12) Nezávislý kandidát je povinný na poiadanie ministerstva vnútra predloi doklady a poda informáciu, vysvetlenie alebo poskytnú iný údaj týkajúci sa
evidencií pod¾a odsekov 6, 10 a 11 do desiatich dní od
doruèenia iadosti.
(13) Doklady z evidencie pod¾a odsekov 10 a 11 musí
nezávislý kandidát uchováva najmenej pä rokov od
ukonèenia volebnej kampane.
(14) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu
starostu mestskej èasti v obci nad 5 000 obyvate¾ov je
povinný zverejni na svojom webovom sídle správu
o prostriedkoch, ktoré vynaloil na volebnú kampaò
v èlenení pod¾a odseku 11, a doruèi ju ministerstvu
vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30
dní po vykonaní volieb.
(15) Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu pod¾a odseku 14 do 30 dní od jej doruèenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na pä
rokov; ak ide o správu kandidátov na funkciu pod¾a odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90
dní.
(16) Ak volebnú kampaò na funkcie uvedené v odseku 1 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzahujú sa na neho ustanovenia
tohto paragrafu rovnako ako na nezávislého kandidáta. Z volebnej kampane takého kandidáta musí by
zrejmé, e je na kandidátnej listine politickej strany.
§7
Financovanie volebnej kampane
politickou stranou vo vo¾bách
do orgánov územnej samosprávy
Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaò vo vo¾bách do orgánov územnej samosprávy, môe na túto
kampaò vynaloi najviac 500 000 eur. Politická strana
je povinná postupova pod¾a § 3 ods. 2 a 10.
§8
Volebná kampaò vedená treou stranou
(1) Treou stranou na úèely tohto zákona je fyzická
osoba, fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná tátnou komisiou pre vo¾by
a kontrolu financovania politických strán (ïalej len
tátna komisia).
(2) Treou stranou na úèely tohto zákona nemôe by
a) tát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyí
územný celok,
b) právnická osoba, ktorej zriaïovate¾ alebo zakladate¾
je tát, Fond národného majetku Slovenskej repub-
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liky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyí
územný celok,
právnická osoba, v ktorej má majetkovú úèas tát,
Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyí územný
celok,
verejnoprávna intitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,
fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
právnická osoba, ktorá má sídlo v zahranièí.

(3) iados o zaevidovanie musí obsahova meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, èíslo obèianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte iadate¾a, ak
ide o fyzickú osobu, a obchodné meno a identifikaèné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikate¾a, názov a sídlo, právnu formu a identifikaèné èíslo organizácie iadate¾a, ak ide o právnickú osobu. iados sa podáva na
tlaèive, ktoré zverejòuje tátna komisia na svojom webovom sídle.
(4) Ak je iados o zaevidovanie úplná, tátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Na evidenciu
tretích strán sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní. Tretia strana môe zaèa volebnú kampaò, len èo bola zverejnená v zozname pod¾a odseku 5.
(5) Zoznam tretích strán zverejòuje tátna komisia
na svojom webovom sídle. Zoznam musí by verejne
prístupný; musí by prístupný aj po ukonèení volebnej
kampane, a to es mesiacov od vyhlásenia výsledkov
volieb. Èíslo obèianskeho preukazu a dokladu o pobyte
nie je súèasou zverejòovaných ani sprístupòovaných
údajov.
(6) Zoznam tretích strán vedie tátna komisia samostatne pre kadé vo¾by.
(7) Tretia strana môe na volebnú kampaò vynaloi
najviac 100 000 eur, a ak ide o vo¾by do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.
(8) Finanèné prostriedky urèené na volebnú kampaò
musí tretia strana vies na osobitnom úète v banke.
Údaje na osobitnom úète musia by bezplatne, dia¾kovo
a nepretrite prístupné tretím osobám a musia zobrazova preh¾ad platobných transakcií. Adresu webového
sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe
ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(9) Na osobitný úèet pod¾a odseku 8 musia by vloené finanèné prostriedky výluène prevodom z iného platobného úètu. Na poiadanie ministerstva vnútra musí
tretia strana preukáza, kto je vlastníkom platobného
úètu, z ktorého boli finanèné prostriedky prevedené.
(10) Na osobitný úèet mono vloi finanèné prostriedky do 48 hodín predo dòom konania volieb. Na osobitný
úèet nesmú by prijaté finanèné prostriedky po lehote
pod¾a prvej vety. Vlastník osobitného úètu je povinný
zabezpeèi, aby po lehote pod¾a prvej vety nemohli by
na osobitný úèet pripísané finanèné prostriedky.
9
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(11) O pouití prostriedkov na volebnú kampaò tretia
strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na umiestòovanie volebných plagátov,
d) náklady neuvedené v písmenách a) a c) vynaloené
na volebnú kampaò.
(12) Doklady z evidencie pod¾a odseku 11 a výpisy
z úètu musí tretia strana uchováva najmenej pä rokov od ukonèenia volebnej kampane.
(13) Tretia strana je povinná na poiadanie ministerstva vnútra predloi doklady pod¾a odsekov 8 a 11
a poda informáciu, vysvetlenie alebo poskytnú iný
údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doruèenia iadosti.
(14) Tretia strana je povinná do desiatich dní po
ukonèení volebnej kampane zverejni preh¾ad nákladov pod¾a odseku 11 na svojom webovom sídle na dobu
60 dní.
§9
Kontrola volebnej kampane
(1) Kontrolu volebnej kampane pod¾a tohto zákona
(ïalej len kontrola) vykonávajú
a) ministerstvo vnútra a
b) okresný úrad.
(2) Okresný úrad vykonáva kontrolu pod¾a poverenia
ministerstva vnútra. Poverenie musí by v listinnej podobe, ak to vyaduje situácia, môe by doruèené okresnému úradu aj elektronicky. Okresný úrad je povinný zasla záznam pod¾a odseku 6 bezodkladne
ministerstvu vnútra a kontrolovanému subjektu.
(3) Na kontrolu sa vzahujú veobecné zásady kontrolnej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.9)
(4) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené
vyadova od kontrolovaného subjektu vetky informácie a doklady, o ktorých je povinný vies evidenciu pod¾a tohto zákona.
(5) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené
uloi v blokovom konaní poriadkovú pokutu do 300
eur tomu, kto neposkytne pri kontrole súèinnos potrebnú na vykonanie kontroly.
(6) O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam, ktorý
obsahuje
a) oznaèenie kontrolného orgánu,
b) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
c) predmet kontroly,
d) dátum a miesto vykonania kontroly,
e) popis zisteného stavu, ak ide o kontrolu na mieste,
f) výsledok vykonanej kontroly,
g) meno, priezvisko toho, kto kontrolu vykonal, jeho
podpis a odtlaèok úradnej peèiatky.
(7) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené
pri výkone kontroly pod¾a tohto zákona spracúva bez
súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, s ktorými prídu

) § 8 a 13 zákona è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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do styku pri výkone kontrolnej èinnosti pod¾a tohto zákona.
§ 10
Vysielanie poèas volebnej kampane
pre vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky
a pre vo¾by do Európskeho parlamentu
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po
30 minút vysielacieho èasu pre kandidujúcu politickú
stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán,
spolu vak najviac desa hodín vysielacieho èasu na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní
a najviac desa hodín vysielacieho èasu na vysielanie
politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací èas sa musí uplatni najneskôr pä dní pred zaèiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem èasu
pod¾a odseku 1 desa hodín vysielacieho èasu na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desa hodín
vysielacieho èasu na diskusné programy v televíznom
vysielaní.
(3) Vysielate¾, ktorý má oprávnenie na vysielanie na
základe licencie10) (ïalej len vysielate¾ s licenciou),
môe vyhradi na vysielanie politickej reklamy najviac
po 30 minút vysielacieho èasu pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu vak
najviac desa hodín vysielacieho èasu.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielate¾ s licenciou rozdelia èasy pod¾a odsekov 1 a 3 rovnomerne
medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby urèením èasu vysielania
nebola iadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(5) Vysielate¾ s licenciou môe v èase pod¾a § 12
ods. 1 vysiela okrem politickej reklamy pod¾a odseku 3
diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických
strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej
truktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie
a retransmisiu11) (ïalej len rada). Vysielate¾ s licenciou je vtedy povinný predloi rade najneskôr 30 dní
pred zaèiatkom vysielania projekt programu, ktorý
musí obsahova aj spôsob takého výberu úèastníkov
diskusií, aby nebola iadna politická strana a iadna
koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovauje za zmenu
programovej sluby.12)
(6) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielate¾a s licenciou uhrádzajú
kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície
politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielate¾ s licenciou sú povinní zabezpeèi pre vetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície poli10
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tických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho
èasu a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7) Vysielanie iných programov, ne sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvni
hlasovanie volièov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície
politických strán, poèas volebnej kampane je zakázané.
§ 11
Vysielanie poèas volebnej kampane
pre vo¾by prezidenta
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po
jednej hodine vysielacieho èasu pre kadého kandidáta
na prezidenta, spolu vak najviac desa hodín vysielacieho èasu na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desa hodín vysielacieho èasu
na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní.
Nárok na vysielací èas sa musí uplatni najneskôr pä
dní pred zaèiatkom vysielania politickej reklamy, inak
zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem èasu
pod¾a odseku 1 desa hodín vysielacieho èasu na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desa hodín
vysielacieho èasu na diskusné programy v televíznom
vysielaní.
(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielate¾ s licenciou rozdelia èasy pod¾a odsekov 1, 2 a 4 rovnomerne
medzi kandidátov na prezidenta tak, aby urèením èasu
vysielania nebol iadny z kandidátov na prezidenta
znevýhodnený.
(4) Vysielate¾ s licenciou môe vyhradi na vysielanie
politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho
èasu pre kadého kandidáta na prezidenta, spolu vak
najviac desa hodín vysielacieho èasu.
(5) Vysielate¾ s licenciou môe v èase volebnej kampane vysiela okrem politickej reklamy pod¾a odseku 4
diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických
strán, len ak ich zaradenie do programovej truktúry
na toto obdobie schválila rada. Vysielate¾ s licenciou je
vtedy povinný predloi rade najneskôr 25 dní pred zaèiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí
okrem iného obsahova aj spôsob takého výberu úèastníkov diskusií, aby nebol iadny kandidát na prezidenta znevýhodnený. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovauje za zmenu programovej sluby.
(6) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielate¾a s licenciou uhrádzajú
kandidáti na prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska
a vysielate¾ s licenciou sú povinní zabezpeèi pre vetkých kandidátov na prezidenta rovnaké podmienky ná-

) § 2 ods. 1 písm. b) zákona è. 308/2000 Z. z..
) § 4 a 5 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení zákona è. 498/2009 Z. z.
12
) § 3 ods. 1 a 3 zákona è. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových sluieb a poskytovaní iných obsahových sluieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorích predpisov.
11
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kupu vysielacieho èasu a rovnaké cenové a platobné
podmienky.
(7) Vysielanie iných programov ako programov pod¾a
§ 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2 a 5
a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1
a 4, ktoré by mohli ovplyvni hlasovanie osôb oprávnených voli v prospech alebo v neprospech kandidáta na
prezidenta, je zakázané.
(8) Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, ustanovenie § 12 ods. 1 sa neuplatòuje a vysielanie politickej
reklamy je dovolené v èase zaèínajúcom sa dòom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta tátnou
komisiou a konèiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb. Rozhlas a televízia Slovenska vyèlení dve
hodiny vysielacieho èasu na vysielanie politickej reklamy a dve hodiny na vysielanie diskusných programov
osobitne v rozhlasovom vysielaní a osobitne v televíznom vysielaní; kandidáti na prezidenta uplatnia nárok
na vysielací èas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov
prvého kola volieb. Vysielate¾ s licenciou môe vyhradi
na vysielanie politickej reklamy najviac dve hodiny a na
vysielanie diskusných programov najviac dve hodiny
vysielacieho èasu. Ustanovenie odseku 3 sa vzahuje
primerane aj na vysielanie politickej reklamy a diskusných programov pred druhým kolom volieb.

pod¾a tohto zákona sa postihuje pod¾a osobitného
predpisu.14)
§ 13
Vysielanie poèas volebnej kampane
pre vo¾by do orgánov územnej samosprávy
(1) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielate¾ s licenciou môu na èas ustanovený v § 12 ods. 1 vyhradi vysielací èas na diskusné programy pre kandidátov na
funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupite¾stva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného zastupite¾stva,
mestského zastupite¾stva alebo miestneho zastupite¾stva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní tak,
aby urèením èasu vysielania nebol iadny z kandidátov
znevýhodnený.
(2) Vysielanie iných programov ako programov uvedených v odseku 1, ktoré by mohli ovplyvni hlasovanie
osôb oprávnených voli v prospech alebo v neprospech
kandidáta, je zakázané.
§ 14
Zverejòovanie informácií
o kandidujúcich subjektoch
poèas volebnej kampane

§ 12
Spoloèné ustanovenia
k vysielaniu politickej reklamy pod¾a § 10 a 11
(1) Vysielanie politickej reklamy je povolené len
v èase zaèínajúcom sa 21 dní predo dòom konania volieb a konèiacom sa 48 hodín predo dòom konania volieb.
(2) Zodpovednos za obsah politickej reklamy majú
kandidujúce politické strany, kandidujúce koalície politických strán a kandidáti na prezidenta.
(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielate¾ s licenciou zabezpeèia na zaèiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zrete¾né oznaèenie a oddelenie od
ostatných programov a iných zloiek programovej sluby odvysielaním oznamu, e ide o platené vysielanie.
(4) Politickú reklamu je zakázané vysiela v èase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní
vyhradený na reklamu. Na èas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzahujú obmedzenia èasového rozsahu vysielanej reklamy pod¾a osobitného
predpisu.13)
(5) Za politickú reklamu na úèely tohto zákona sa nepovauje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou slubou.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 a ustanovenia § 10
a 11 sa nevzahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
(7) Poruenie pravidiel vysielania politickej reklamy
13
14
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(1) Zverejòova informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických
strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na
funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej
sluby na poiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred zaèiatkom volieb a v deò konania
volieb a do skonèenia hlasovania zakázané.
(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
§ 15
Transparentnos volebnej kampane
(1) Kadý, kto vedie volebnú kampaò pod¾a tohto zákona, je povinný zabezpeèi, aby odvysielaná politická
reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a vetky ïalie spôsoby vedenia volebnej
kampane obsahovali údaje o objednávate¾ovi a dodávate¾ovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté
sa vzahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.
(2) Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, k¾úèenky, prívesky, prípadne iné, z údajov
pod¾a odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávate¾ovi. Ustanovenie prvej vety sa vzahuje aj na vysiela-

) § 36 a 37 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 16, § 64 a 67 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratej
ako 30 sekúnd.
§ 16
Umiestòovanie volebných plagátov
Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Koice mestská èas, veobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky
na umiestòovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách poèas volebnej kampane pre vo¾by do
Národnej rady Slovenskej republiky, vo¾by do Európskeho parlamentu, vo¾by do orgánov samosprávnych
krajov a vo¾by do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená
plocha musí zodpoveda zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
§ 17
Volebné prieskumy
V èase 14 dní predo dòom konania volieb a v deò konania volieb a do skonèenia hlasovania je zakázané
zverejòova výsledky volebných prieskumov. Ak sa
koná druhé kolo volieb prezidenta alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja, výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejòova v èase sedem
dní predo dòom konania druhého kola volieb a v deò
konania volieb a do skonèenia hlasovania.
§ 18
Spoloèné ustanovenia o nakladaní
s prostriedkami na osobitných úètoch
(1) Ak obdarovaný nechce prija prostriedky poukázané na svoj osobitný úèet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na úèet darcu.
(2) S prostriedkami na osobitnom úète nepouitými
na volebnú kampaò nemono naklada 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a poèas konania vo veci poruenia pravidiel financovania volebnej kampane.
(3) Ak boli finanèné prostriedky z osobitného úètu
vybrané v hotovosti, je majite¾ osobitného úètu povinný
vies evidenciu o pouití týchto prostriedkov.
§ 19
Správne delikty
(1) tátna komisia uloí politickej strane pokutu od
30 000 eur do 300 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaò po èase ustanovenom v § 2
ods. 2 alebo
b) poruí zákaz pod¾a § 17.
(2) Ministerstvo vnútra uloí politickej strane pokutu
od 10 000 eur do 100 000 eur, ak
a) prekroèí prípustnú sumu nákladov pod¾a § 3 ods. 1
a § 6 ods. 16,
b) nesplní povinnos pod¾a § 3 ods. 3, 5 alebo 6,
c) nedoruèí doklady alebo neposkytne informáciu pod¾a § 3 ods. 10,
d) nedoruèí závereènú správu pod¾a § 4 ods. 3,
e) poruí povinnos pod¾a § 15 alebo
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f) nesplní inú povinnos uloenú týmto zákonom.
(3) tátna komisia uloí kandidátovi na prezidenta
pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaò po èase ustanovenom v § 2
ods. 2 alebo
b) poruí zákaz pod¾a § 17.
(4) Ministerstvo vnútra uloí kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak
a) prekroèí prípustnú sumu nákladov pod¾a § 5 ods. 1,
b) nesplní povinnos pod¾a § 5 ods. 5 alebo 8,
c) nesplní povinnos pod¾a § 5 ods. 12,
d) nesplní povinnos pod¾a § 5 ods. 14 alebo 15,
e) poruí povinnos pod¾a § 15 alebo
f) nesplní inú povinnos uloenú týmto zákonom.
(5) tátna komisia uloí nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaò po èase ustanovenom v § 2
ods. 2 alebo
b) poruí zákaz pod¾a § 17.
(6) Ministerstvo vnútra uloí nezávislému kandidátovi
pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) prekroèí prípustnú sumu nákladov pod¾a § 6 ods. 1
a 16,
b) nesplní povinnos pod¾a § 6 ods. 6, 12, 13 alebo 14,
c) poruí povinnos pod¾a § 15 alebo
d) nesplní inú povinnos uloenú týmto zákonom.
(7) tátna komisia uloí tretej strane pokutu od
1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaò po èase ustanovenom v § 2
ods. 2 alebo
b) poruí zákaz pod¾a § 17.
(8) Ministerstvo vnútra uloí tretej strane pokutu od
1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) prekroèí prípustnú sumu nákladov pod¾a § 8 ods. 7,
b) nesplní povinnos pod¾a § 8 ods. 8, 11 alebo 12,
c) poruí povinnos pod¾a § 15 alebo
d) nesplní inú povinnos uloenú týmto zákonom.
(9) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloí
vydavate¾ovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlaèovej agentúre pokutu od 1 000 eur do
10 000 eur, ak poruí obmedzenie pod¾a § 15 alebo zákaz pod¾a § 17.
(10) Ministerstvo vnútra uloí pokutu od 3 000 eur do
10 000 eur právnickej osobe, ktorá poruí zákaz pod¾a
§ 2 ods. 3, a pokutu 100 000 eur, ak poruí zákaz pod¾a
§ 17.
(11) Pokuty pod¾a odsekov 1 a 10 mono uloi do jedného roka odo dòa, keï sa tátna komisia, ministerstvo
vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o poruení zákona, najneskôr vak do
troch rokov od poruenia zákona.
(12) Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výke sa
prihliada na závanos, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(13) Na konanie o pokutách sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14) Proti rozhodnutiu tátnej komisie pod¾a odse-
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kov 1, 3, 5 a 7 mono poda opravný prostriedok na
súd.
(15) O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje tátna komisia.
§ 20
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) po uplynutí èasu pod¾a § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste propaguje politickú stranu alebo kandidáta vo vo¾bách, najmä slovnými prejavmi, umiestòovaním volebných plagátov alebo poskytovaním
vecných darov,
b) poruí zákaz pod¾a § 2 ods. 3,
c) pris¾úbi volièovi finanènú odmenu alebo vecný dar
za hlasovací lístok, ktorý voliè nevloil do volebnej
schránky, alebo
d) ako voliè prevezme finanènú odmenu alebo vecný
dar za hlasovací lístok, ktorý nevloil do volebnej
schránky.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a b) uloí
okresný úrad pokutu od 300 eur do 1000 eur a za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) a d) pokutu od 300 eur
do 3000 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.
§ 21
Ustanovenia tohto zákona o volebnej kampani sa nepouijú na vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky, vo¾by prezidenta a vo¾by do orgánov územnej samosprávy vyhlásené do 30. júna 2015, ak sa majú vykona
po 1. júli 2015.
Èl. II
Zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 568/2008 Z. z. a zákona è. 266/2010 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa za slová na území Slovenskej republiky vkladajú slová a obèan iného èlenského tátu
Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky.
2. V § 5 ods. 5 a v § 23 ods. 4 sa slová na svojej internetovej stránke nahrádzajú slovami na svojom webovom sídle.
3. V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo je nahrádza slovom
bola.
4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6a
Oznámenie prípravného výboru
(1) Prípravný výbor môe oznámi ministerstvu, e
zaèal zbiera podpisy na zoznam obèanov pod¾a § 6
ods. 4 písm. a).
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(2) V oznámení sa uvedú identifikaèné údaje èlenov
prípravného výboru v rozsahu pod¾a § 6 ods. 3, navrhovaný názov strany a jeho skratka, ak sa má pouíva,
a deò zaèatia zbierania podpisov na zoznam obèanov.
(3) Oznámenie pod¾a odseku 2 ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180
dní.
(4) Po dobu uvedenú v odseku 3 ministerstvo
a) neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného
výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou
s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom
oznámení,
b) nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a
c) nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo
skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany
alebo skratka nelíi od názvu strany alebo skratky
uvedenej vo zverejnenom oznámení.
(5) Ak prípravný výbor v lehote pod¾a odseku 3 nepredloí ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej vo zverejnenom oznámení, obmedzenia pod¾a odseku 4 sa prestanú uplatòova..
5. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slová § 8 ods. 5 vkladá
èiarka a slová § 30 ods. 8.
6. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Zruenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor ministerstvu
do piatich dní odo dòa zruenia strany. K oznámeniu
musí by priloené uznesenie orgánu strany prísluného pod¾a zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zruení strany s likvidáciou, podpísané tatutárnym orgánom alebo takým poètom èlenov tatutárneho
orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie pod¾a stanov prija. Pravos podpisov musí by osvedèená. Zápisom prechádza pôsobnos tatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán..
7. § 21 sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14 a 16 sa vypúajú.
8. V § 22 ods. 1 sa za slová môu by vkladá slovo
len.
9. V § 22 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) iné príjmy z právnych vzahov a plnení povinností
pod¾a osobitných predpisov..
10. V § 22 ods. 2 druhá veta znie:
V osobitnej evidencii sa uvádzajú o tom, kto poskytol
pôièku alebo úver údaje v rozsahu meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide
o fyzickú osobu  podnikate¾a, aj obchodné meno a ak
ide o právnickú osobu, uvádza sa názov alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo a adresa sídla..
11. V § 22 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Strana je povinná vies osobitnú evidenciu darov
a iných bezodplatných plnení pod¾a § 23 ods. 7 a 8.
(4) Strana je povinná vies osobitnú evidenciu prijatých èlenských príspevkov, ktorá obsahuje dátum pri-
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jatia èlenského príspevku, jeho výku a údaje o èlenovi
strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu. Èlenský príspevok nad 100 eur môe strana
prija, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej
platobnej operácie..
12. § 22 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Strana je povinná kadoroène do 31. marca zverejni na svojom webovom sídle alebo v dennej tlaèi zoznam osôb, ktoré prispeli na jej èinnos v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyou, ako je
minimálna mzda pre zamestnanca odmeòovaného mesaènou mzdou platná v èase prijatia príspevku alebo
darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých
hodnota je vyia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeòovaného mesaènou mzdou platná v èase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení
strana uvedie výku finanèného príspevku, predmet
a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ïalej identifikaèné údaje o osobe, ktorá
prispela na èinnos strany, v rozsahu meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide
o fyzickú osobu  podnikate¾a, aj obchodné meno a ak
ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno
a adresu sídla..
13. V § 23 ods. 1 sa za slová pod¾a tohto zákona
vkladá bodkoèiarka a slová to neplatí, ak hodnota peòaného daru od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 200 eur..
14. V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová obchodné meno
banky alebo poboèky zahraniènej banky a èíslo úètu
obdarovaného nahrádzajú slovami èíslo platobného
úètu19a) obdarovaného vedeného v banke alebo poboèke
zahraniènej banky19b) (ïalej len banka) a obchodné
meno tejto banky.
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

19a) § 2 ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
19b
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

15. V § 23 ods. 2 písm. c) druhý bod znie:
2. presné oznaèenie a hodnotu hnute¾nej veci vyluèujúce zámenu s inou hnute¾nou vecou; ak ide
o dar do 2 500 eur, oceòuje sa reprodukènou obstarávacou cenou,13) a ak ide o dar nad 2 500 eur,
oceòuje sa pod¾a znaleckého posudku,.
16. V § 23 ods. 2 sa písmeno c) dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. oznaèenie iného bezodplatného plnenia ako pod¾a
odseku 3 písm. a), b) alebo c) a jeho ocenenie pod¾a osobitného predpisu13) preukazujúce, e cena
deklarovaná v zmluve je porovnate¾ná s obvyklou
cenou,.
17. V § 23 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
d) vyèíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného
bezodplatného plnenia pod¾a odseku 3 písm. d) alebo e),
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e) rozdiel medzi obvyklou cenou daru a zaúètovanou
cenou,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
18. V § 23 ods. 2 písm. g) sa text za bodkoèiarkou vypúa a bodkoèiarka sa nahrádza èiarkou.
19. V § 23 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) podpis tatutárneho orgánu strany; ak ide o dar
v hodnote najviac 500 eur, môe darovaciu zmluvu
podpísa poverený zástupca strany..
20. § 23 sa dopåòa odsekmi 6 a 8 ktoré znejú:
(6) Strana je povinná preukáza, e hodnota zaúètovaná v úètovníctve o prijatí iného bezodplatného plnenia je porovnate¾ná s obvyklou cenou.
(7) Evidencia darov obsahuje
a) identifikaèné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú
osobu, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, názov alebo
obchodné meno a adresu sídla,
b) údaje o dare pod¾a odseku 2 písm. c),
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
d) údaj o hodnote daru pod¾a darovacej zmluvy,
e) dátum prijatia daru,
f) èíslo platobného úètu darcu vedeného v banke pri
peòanom dare,
g) èíslo platobného úètu strany vedeného v banke pri
peòanom dare,
h) vyhlásenie darcu o tom, e nie je osobou pod¾a § 24
ods. 1.
(8) Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje
a) identifikaèné údaje o poskytovate¾ovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko
a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú
osobu  podnikate¾a, aj obchodné meno, ak ide
o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno
a adresu sídla,
b) popis iného bezodplatného plnenia,
c) miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
d) údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia pod¾a
zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
e) vyèíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného
bezodplatného plnenia pod¾a odseku 3 písm. d) alebo e),
f) dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
g) vyhlásenie poskytovate¾a bezodplatného plnenia
o tom, e nie je osobou pod¾a § 24 ods. 1..
21. V § 24 ods. 1 písm. f) sa slová ktorá nie je obèanom nahrádzajú slovami ktorá nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.
22. V § 24 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová ak jej
väèinovým vlastníkom nie je obèan alebo právnická
osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
okrem politickej strany, zoskupení politických strán,
alebo právnických osôb, ktorých zakladate¾om alebo
väèinovým vlastníkom je politická strana,.
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23. V § 24 odsek 2 znie:
(2) Strana môe prija peòaný dar, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie. Ak
z výpisu z úètu nie je preukázané, kto je darcom peòaného daru, strana je povinná tento peòaný dar vráti
v lehote do 30 dní na úèet, z ktorého bol finanèný dar
poukázaný. Ak taký úèet neexistuje, strana je povinná
túto skutoènos bezodkladne oznámi ministerstvu financií a peòaný dar poukáza na príjmový úèet tátneho rozpoètu. Taký peòaný dar sa povauje za príjem
tátneho rozpoètu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peòaného daru..
24. V § 26 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Strane, ktorá vo vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového poètu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií
uhradí za kadý taký hlas zo tátneho rozpoètu Slovenskej republiky príspevok vo výke 1 % z priemernej mesaènej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky zverejnenej úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií
strane po oznámení údajov o poètoch platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivé strany a koalície strán
a) do 30 dní od predloenia závereènej správy,26a) ak
neboli zistené nedostatky závereènej správy, alebo
b) do 30 dní od odstránenia nedostatkov závereènej
správy.26a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 4 zákona è. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene
a doplnení zákona è. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorích predpisov..

25. V § 26 ods. 4, § 27 ods. 4 a § 28 ods. 3 sa vypúajú slová predbenú správu alebo.
26. § 30 a 31 vrátane nadpisov znejú:
§ 30
Výroèná správa
(1) Strana je povinná vyhotovova výroènú správu za
predchádzajúci kalendárny rok. Výroènú správu za
predchádzajúci kalendárny rok doruèuje strana tátnej komisii pre vo¾by a kontrolu financovania politických strán (ïalej len tátna komisia) kadoroène najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe a v elektronickej
podobe. Výroèná správa strany je verejná. Výroèné
správy strán zverejòuje tátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloí vo verejnej
èasti registra úètovných závierok26b) najneskôr do
31. júla, a to na desa rokov odo dòa ich zverejnenia.
Rodné èísla nie sú súèasou zverejòovaných ani sprístupòovaných údajov. tátna komisia predkladá informáciu o výroèných správach Národnej rade Slovenskej
republiky do 31. augusta.
(2) Výroèná správa obsahuje
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a) úètovnú závierku overenú audítorom,
b) informáciu o finanènej situácii strany najmenej za
dve bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobia,
c) informácie o udalostiach osobitného významu,13)
ktoré nastali po skonèení úètovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výroèná správa,
d) informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e) preh¾ad o príjmoch strany v èlenení pod¾a § 22
ods. 1,
f) osobitnú evidenciu o príjmoch z pôièiek alebo úverov pod¾a § 22 ods. 2,
g) osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení pod¾a § 22 ods. 3,
h) potvrdenie daòového úradu, zdravotnej poisovne
a Sociálnej poisovne, e strana nemá k 31. decembru prísluného roka nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie
a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie,
i) poèet èlenov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa
výroèná správa predkladá,
j) sumu vybraných èlenských príspevkov a osobitnú
evidenciu èlenských príspevkov pod¾a § 22 ods. 4,
ktorých suma príspevkov za úètovné obdobie bola
vyia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeòovaného mesaènou mzdou, ktorá
bude urèená pre prísluné úètovné obdobie,
k) preh¾ad záväzkov po lehote splatnosti,
l) úètovnú závierku obchodnej spoloènosti, ktorú strana zaloila alebo sa stala jej jediným spoloèníkom za
úètovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výroèná
správa,
m) preh¾ad nákladov vynaloených na volebnú kampaò
za jednotlivé druhy volieb, ktoré sa konali v príslunom roku v èlenení pod¾a osobitného predpisu,26c)
n) správu audítora k roènej úètovnej závierke, dodatok
správy audítora o overení súladu výroènej správy
s úètovnou závierkou a správu o preverení súladu
o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným
predpisom.26c)
(3) Audítora pod¾a odseku 2 písm. a) urèuje Slovenská komora audítorov rebom zo zoznamu audítorov.27)
rebovanie sa musí vykona najneskôr 28. februára
v príslunom roku za úèasti najmenej dvoch èlenov
tátnej komisie. Slovenská komora audítorov rebovanie vykoná z audítorov, ktorí pred rebovaním prehlásia, e nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu v stranách. Strana je povinná uzatvori
zmluvu o audite s vyrebovaným audítorom.
(4) Audítor okrem úètovnej závierky pod¾a odseku 2
písm. a) overuje aj súlad výroènej správy s úètovnou závierkou za to isté úètovné obdobie a vydá k tomu dodatok správy audítora o overení súladu výroènej správy
s úètovnou závierkou. Preveruje súlad hospodárenia
strany s týmto zákonom a vydá k tomu správu o preverení súladu hospodárenia o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom.26c)

Strana 1402

Zbierka zákonov è. 181/2014

(5) Audítor overujúci úètovnú závierku pod¾a odseku 2 písm. a) má právo iada od tatutárneho orgánu
strany vetky potrebné doklady a informácie potrebné
na vykonanie auditu.
(6) Ak výroèná správa neobsahuje údaje pod¾a odseku 2, ak údaje nie sú úplné alebo pravdivé, alebo ak
sa z výroènej správy zistí iné poruenie zákona, vyzve
tátna komisia stranu, aby odstránila nedostatky v urèenom termíne, najneskôr do 30. júna.
(7) Ak strana neodstráni nedostatky v termíne pod¾a odseku 6, ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie príspevku na èinnos a príspevku na mandát
a do odstránenia nedostatkov. Ak strana odstráni nedostatky výroènej správy v urèenom termíne, poukáe
ministerstvo financií strane príspevok na èinnos a príspevok na mandát dodatoène aj za obdobie pozastavenia ich vyplácania zníený o 10 %. Ministerstvo financií
koná na základe oznámenia tátnej komisie.
(8) Ak strana nepredloí tátnej komisii výroènú
správu v lehote pod¾a odseku l za dve bezprostredne po
sebe nasledujúce úètovné obdobia alebo ak strana nepredloí úplnú výroènú správu ani po výzve pod¾a odseku 6 za dve bezprostredne po sebe nasledujúce úètovné
obdobia, ministerstvo na základe oznámenia tátnej
komisie túto stranu zapíe v registri strán s dodatkom
v likvidácii. Dòom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môc vykonáva iba pôsobnos súvisiacu so
zruením strany.
(9) Ak bola strana zapísaná pod¾a odseku 8 v registri strán s dodatkom v likvidácii, je povinná do 30 dní
odo dòa oznámenia ministerstva o tom, e bola zapísaná v registri s dodatkom v likvidácii, vymenova likvidátora a oznámi ministerstvu jeho meno, priezvisko,
rodné èíslo a adresu trvalého pobytu; ak tieto údaje neoznámi do 15 dní od uplynutia 30 dòovej lehoty, ministerstvo zapíe ako likvidátora tatutárny orgán strany,
a ak strana nemá zvolený tatutárny orgán, ministerstvo zapíe ako likvidátora splnomocnenca.
(10) Strana, ktorá vstúpila do likvidácie, a strana, ktorá skonèila likvidáciu a bude vymazaná z registra,
a) nemusí vyhotovova výroènú správu za úètovné obdobie konèiace dòom pred vstupom strany do likvidácie alebo predo dòom, ktorým bol vyhlásený konkurz
na majetok strany, a
b) nemusí ma overenú úètovnú závierku, overenie súladu výroènej správy s úètovnou závierkou ani správu o preverení súladu hospodárenia strany s týmto
zákonom.
§ 31
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(2) tátna komisia uloí strane pokutu 3 500 eur, ak
strana nepredloila výroènú správu v lehote pod¾a § 30
ods. l.
(3) tátna komisia uloí strane pokutu od 200 eur do
2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky
v lehote pod¾a § 30 ods. 6.
(4) tátna komisia uloí strane pokutu 5 000 eur, ak
nesplní povinnos pod¾a § 22 ods. 5.
(5) tátna komisia uloí strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z daru alebo z iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.
(6) tátna komisia uloí pokutu 5 000 eur právnickej
osobe, ktorá nesplní povinnos pod¾a § 31a.
(7) Pokuty pod¾a odsekov 1 a 6 mono uloi do
dvoch rokov odo dòa, keï sa ministerstvo alebo tátna
komisia dozvedeli o poruení zákona, najneskôr vak
do troch rokov odo dòa poruenia zákona.
(8) Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výke sa
prihliada na závanos, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(9) Proti rozhodnutiu tátnej komisie mono poda
opravný prostriedok na súd..
Poznámky pod èiarou k odkazom 26b a 26c znejú:

26b) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26c
) § 3 ods. 8 zákona è. 181/2014 Z. z..

27. Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 31a
Oznámenie o poskytnutí príspevku strane
(1) Ten, kto poskytne v kalendárnom roku strane dar
alebo iné bezodplatné plnenie v hodnote vyej ako
5 000 eur, je povinný túto skutoènos oznámi tátnej
komisii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka
na formulári, ktorého vzor zverejní tátna komisia na
svojom webovom sídle.
(2) V oznámení osoba pod¾a odseku 1 uvedie
a) identifikaèné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu; ak ide
fyzickú osobu  podnikate¾a, aj obchodné meno,
b) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak ide
o právnickú osobu.
(3) Ak tátna komisia zistí poruenie povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2, oznámi to okresnému úradu príslunému pod¾a miesta pobytu fyzickej osoby.

Správne delikty

§ 31b

(1) Ministerstvo uloí strane pokutu od 600 eur do
3 500 eur, ak strana nepodala ministerstvu v lehote
pod¾a § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 návrh na zmenu údajov zapísaných v registri strán a v lehote pod¾a
§ 12 ods. 2 návrh na zápis nových stanov do registra
strán.

Priestupok
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto nesplní povinnos
pod¾a § 31a.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 uloí okresný úrad
pokutu 5 000 eur.
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(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch..

(2) Prvé oznámenie pod¾a § 31a za rok 2015 sa predkladá do 31. januára 2016.

28. Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(3) Konania o uloení pokút zaèaté do 30. júna 2015
sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 30. júna
2015..

§ 34c

Èl. III

Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. júla 2015
(1) Strany predkladajú výroènú správu za rok 2015
pod¾a pravidiel úèinných od 1. júla 2015.

Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I a èl. II piateho, siedmeho, dvadsiateho tvrtého a dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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