Usmernenie č. 2

O B E C
Vysielanie politickej reklamy v hromadných informačných prostriedkoch obce
Ak sa na obec obrátil kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov
v roku 2017 so žiadosťou o odvysielanie „politickej reklamy“ v hromadných
informačných prostriedkoch obce (obecnom rozhlase, obecnej televízii a pod.) a obec má
záujem jeho žiadosti vyhovieť, je povinná takúto službu ponúknuť za rovnakých
podmienok všetkým kandidátom, keď o to požiadajú. O tejto možnosti má obec
informovať kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.
Do budúcnosti odporúčame, aby si obec všeobecne záväzným nariadením určila
podrobnosti o vysielaní politickej reklamy v hromadných informačných prostriedkoch obce,
s dôrazom
na dodržiavanie zásady rovnosti prístupu kandidujúcich subjektov k uvedeným službám obce.

Zabezpečenie činnosti okrskovej volebnej komisie v deň konania volieb
Na zabezpečenie činnosti okrskovej volebnej komisie v deň konania volieb odporúčame
predsedovi okrskovej volebnej komisie v primeranom časovom predstihu predo dňom
konania volieb overiť si u členov okrskovej volebnej komisie ich prítomnosť v deň
konania volieb.
Ak z informácie člena okrskovej volebnej komisie vyplynie, že nebude prítomný v deň
konania volieb, predseda okrskovej volebnej komisie ho vyzve, aby sa svojho členstva
v okrskovej volebnej komisii písomne vzdal alebo vyzve politickú stranu, ktorá ho
delegovala, aby jeho členstvo v okrskovej volebnej komisii písomne odvolala.
Ak členovi zanikne členstvo v okrskovej volebnej komisii a politická strana delegovala
aj náhradníka, starosta obce na požiadanie predsedu okrskovej volebnej komisie povolá
tohto náhradníka, ktorý následne zloží sľub člena okrskovej volebnej komisie a podpíše
Záznam o poučení zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie (poučenie o ochrane
osobných údajov).
Ak politická strana náhradníka nedelegovala a počet členov okrskovej volebnej
komisie klesne pod päť, starosta obce na základe informácie predsedu okrskovej
volebnej komisie domenuje chýbajúceho člena okrskovej volebnej komisie tak, aby táto
mala päť členov a v deň konania volieb mohla plniť úlohy vyplývajúce jej zo zákona
č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“).
Upozorňujeme, že aj člen okrskovej volebnej komisie menovaný starostom obce sa ujíma
svojej funkcie podpísaním sľubu člena okrskovej volebnej komisie a je tiež povinný podpísať
Záznam o poučení zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie (poučenie o ochrane
osobných údajov).
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OKRSKOVÁ VOLEBNÁ KOMISIA
Hlasovanie voliča - cudzinca s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
Ak sa do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu dostaví volič cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a preukáže sa dokladom
o pobyte pre cudzinca, ktorého doba platnosti uplynula a takýto volič je zapísaný
v zozname voličov, okrsková volebná komisia si pri preukazovaní totožnosti voliča
telefonicky overí platnosť trvalého pobytu tohto voliča na území Slovenskej republiky
na útvare cudzineckej polície, ktorá na tento účel bude nepretržite poskytovať informácie
o cudzincoch s pobytom na území Slovenskej republiky.
Kontaktné údaje útvaru cudzineckej polície:

09610 50753
09610 50754
09610 50723

Ak sa v deň konania volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta
trvalého pobytu s dokladom o pobyte pre cudzinca, ktorého doba platnosti uplynula
volič - cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný
v zozname voličov, okrsková volebná komisia mu hlasovanie neumožní a do zoznamu
voličov ho n e d o p í š e.

Hlasovanie voliča nespôsobilého upraviť hlasovací lístok bez pomoci iného voliča
Ak sa do volebnej miestnosti dostaví volič, ktorý vzhľadom na svoje zdravotné
postihnutie nemôže upraviť hlasovací lístok sám, musí byť na základe svojich
rozumových a vôľových schopností spôsobilý oznámiť okrskovej volebnej komisii túto
skutočnosť, ako aj vyjadriť svoju vôľu hlasovať za asistencie inej osoby a túto osobu
pred okrskovou volebnou komisiou označiť. Ak tak volič neurobí, okrsková volebná
komisia mu hlasovanie neumožní.
V tejto súvislosti upozorňujeme, že volič, ktorý je umiestnený v domove sociálnych
služieb, má trvalý pobyt vo volebnom okrsku, v ktorom sa nachádza toto zariadenie a chce
hlasovať do prenosnej volebnej schránky, musí byť na základe svojich rozumových
a vôľových schopností spôsobilý požiadať (osobne, prostredníctvom inej osoby a pod.)
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Uvedené sa vzťahuje aj voličov, nachádzajúcich
sa v domácej starostlivosti. Pre hlasovanie takéhoto voliča mimo volebnej miestnosti, za
asistencie iného voliča, ktorý na základe jeho pokynov upraví hlasovací lístok, platia tie isté
podmienky ako pre hlasovanie takéhoto voliča vo volebnej miestnosti.
Upozorňujeme tiež, že s ohľadom na zásadu osobného hlasovania, volič môže odovzdať
svoj hlas vybranému kandidátovi len osobne, a nie prostredníctvom inej osoby, ktorú by
splnomocnil na vykonanie hlasovania (tzn. zastúpenie pri hlasovaní je vylúčené). Z tohto
dôvodu nemôže napríklad za voliča pozbaveného spôsobilosti na právne úkony hlasovať
iná osoba (opatrovník, ošetrovateľ, riaditeľ zariadenia a pod.) Takáto osoba však
voličovi môže asistovať pri výkone volebného práva, ak ju volič pred okrskovou
volebnou komisiou označí za osobu, ktorá na základe jeho pokynov upraví hlasovací
lístok, tento vloží do obálky a obálku do volebnej schránky.
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Upozorňujeme, že okrsková volebná komisia je povinná zabezpečiť správny priebeh
hlasovania a dohliadať nad zákonnosťou hlasovania aj osôb so zdravotným postihnutím
vo volebnej miestnosti aj mimo nej a zabrániť akejkoľvek prípadnej manipulácii pri
hlasovaní, teda aj zneužívaniu zdravotne postihnutých voličov (predovšetkým tých
s mentálnym postihnutím) v prospech získania hlasov pre toho-ktorého kandidáta.

Prenosná volebná schránka
Prenosná volebná schránka je určená na hlasovanie tých voličov, ktorí sa zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a požiadali o takýto
spôsob hlasovania.
Vzhľadom na to, že prenosná volebná schránka patrí medzi povinné vybavenie volebnej
miestnosti, okrsková volebná komisia nie je oprávnená ju natrvalo umiestniť mimo
volebnej miestnosti, napríklad na prízemie budovy, v ktorej sa na poschodí nachádza
volebná miestnosť (vestibul), s odôvodnením pohodlnenejšieho hlasovania starších, resp.
zdravotne postihnutých voličov. Na tieto okolnosti bol povinný prihliadnuť starosta obce pri
určovaní volebnej miestnosti tak, aby do nej mali čo najľahší prístup aj títo voliči.
V odôvodnených prípadoch však môže okrsková volebná komisia vyslať dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou k voličovi, ktorý sa nachádza napríklad
na prízemí budovy alebo pred vstupom do budovy, a ktorého zdravotný stav mu
nedovolí dostaviť sa do volebnej miestnosti nachádzajúcej sa na poschodí budovy alebo
v budove, ktorá nemá bezbariérový prístup. Pre hlasovanie takéhoto voliča platia rovnaké
podmienky ako pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky napr. v domácnosti.

Prítomnosť kandidáta vo volebnej miestnosti
Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov má právo byť
prítomný vo volebnej miestnosti:
- len v čase, keď hlasuje,
- po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov.
Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje,
zdržiavať vo volebnej miestnosti (napr. ako pozorovateľ), alebo v blízkosti volebnej
miestnosti, pretože svojou prítomnosťou môže ovplyvňovať voličov pri hlasovaní. Na
túto skutočnosť ho okrsková volebná komisia upozorní.

Prítomnosť iných osôb vo volebnej miestnosti
Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné okrem členov okrskovej volebnej
komisie, jej zapisovateľa, hlasujúcich voličov, pozorovateľov vyslaných medzinárodnými
organizáciami a zástupcu nezávislého kandidáta aj iné osoby, ktoré prejavili záujem
o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti
vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu
nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.
Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov
nemôžu zasahovať do priebehu hlasovania, nahliadať do zoznamu voličov a robiť si
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z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy. Taktiež nemôžu
zasahovať do priebehu sčítania hlasov a robiť si fotografické záznamy a videozáznamy
zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku.
Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje osobitný predpis, do ostatných
volebných dokumentov môžu nahliadať len súd a orgán činný v trestnom konaní.
Pri vyhlásení výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku predsedom okrskovej volebnej
komisie si môžu prítomné osoby robiť poznámky o výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku (napr. o počte zapísaných voličov, počte voličov, ktorí odovzdali obálku, počte
platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov a pod.). Upozorňujeme, že osoby
prítomné vo volebnej miestnosti sú povinné dodržiavať pokyny predsedu okrskovej
volebnej komisie na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu
hlasovania a sčítania hlasov.
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