Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov
samosprávnych krajov dňa 29.10.2022.
Spojené voľby budú farebne odlíšené. Volebné tlačivá pre spojené voľby do orgánov územnej
samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, budú farebne odlíšené bielou a modrou
farbou. Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky.
Vo volebnej miestnosti budú dve volebné urny.
Volebné tlačivá pre spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29.
októbra 2022, budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou.
Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými
pruhmi. Jeden hlasovací lístok bude pre voľby do župného zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu
samosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku s modrými pruhmi, na ktorom sa volia poslanci krajských zastupiteľstiev, môže
volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených. Tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
Na druhom lístku s modrými pruhmi pre voľbu župana môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta. Oba tieto lístky potom treba vložiť do modrej obálky.
Pre komunálne voľby je určená biela obálka, do ktorej volič vloží dva biele hlasovacie lístky.
Zvlášť bude hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a zvlášť pre voľby starostu.
Keď bude volič vypĺňať biely hlasovací lístok s výberom poslancov obecného zastupiteľstva, tiež môže
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených.

Rovnako, ako pri voľbe zastupiteľov kraja, aj v tomto prípade je počet poslancov uvedený na
hlasovacom lístku.
Druhý biely lístok je určený na voľbu starostu. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného
kandidáta. Oba tieto lístky treba vložiť do bielej obálky.
V spojených regionálnych voľbách je možné voliť len v obci trvalého pobytu. Nie je teda možné
požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo
trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.
Volič hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Na účasť vo voľbách je potrebný občiansky preukaz.
Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom.
Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Upozorňujeme, že cestovný pas alebo vodičský
preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že
voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.
V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky
preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho
obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo
potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.
Nepreukázanie totožnosti bráni voličovi vo výkone práva hlasovať v danom momente, neznamená však,
že volič svoje právo stráca. Totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca
možno preukázať až do skončenia hlasovania, teda do 20:00 h. Tieto pravidlá platia aj pre hlasovanie
mimo volebnej miestnosti.

Preukázanie totožnosti po vstupe do volebnej miestnosti je tak nielen súčasťou
overenia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či je volič oprávnený hlasovať vo
volebnej miestnosti, do ktorej sa dostavil.
Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu voličov. Volič si
môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a
pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
Na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb môžu v spojených regionálnych voľbách
hlasovať okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku.
Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb, teda v sobotu 29.
októbra.
Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky.
Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo
závažných, najmä zdravotných dôvodov. Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia volebnej
komisie.
O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe
z dôvodu ochorenia Covid-19. Žiadosť môžu podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže
telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.
Volič týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú
v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.
Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Užitočné informácie o spôsobe hlasovania
Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je
prípustné. Komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v samostatnom zozname voličov pre voľby do
orgánov VÚC a samostatne v zozname voličov pre samosprávy obcí.
Okrsková volebná komisia vydá voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami
a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístkami.
Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v samostatnom zozname voličov pre voľby do orgánov VÚC a
samostatne v zozname voličov pre samosprávy obcí.
Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním.
Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje
hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu môže volič zakrúžkovať poradové
číslo len jedného kandidáta.
Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, voľby poslancov
obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov,
koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.
Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.
Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu
politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov,
zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho
neprihliada.
Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej
schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej
schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky
na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

