
PRACOVNÝ NÁVRH 

Zákon 

z ....... 2012 

o podmienkach výkonu volebného práva  

(volebný kódex) 
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

PRVÁ HLAVA 

ZÁKLADNÉ 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, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, 

volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda (ďalej len „voľby“). 

§ 2 

Zásady volebného práva 

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným 

hlasovaním. 

§ 3 

Právo voliť 

Právo voliť má fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Ďalšie podmienky práva voliť ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

§ 4 

Prekáţky práva voliť 

Prekáţkou práva voliť je 

a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
1)

 

b) výkon trestu odňatia slobody 
2)

, uloţený za spáchanie obzvlášť závaţného zločinu
3)

, 

c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
4)

 

                                                 
1) § 12 ods. 1 písm. f)  a § 51 zákona č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2)

 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
3)

 § 11 ods. 3 Trestného zákona. 
4)

 § 10 a 855 Občianskeho zákonníka. 
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§ 5 

Právo byť volený 

Podmienky práva byť volený ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

§ 6 

Prekáţky práva byť volený 

Prekáţkou práva byť volený je  

a) výkon trestu odňatia slobody,
2)

  

b) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony 
4)

. 

DRUHÁ HLAVA 

VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY 

§ 7 

Volebné obvody 

Volebné obvody ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

§ 8 

Volebné okrsky 

(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov osôb oprávnených voliť 

utvára starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v 

meste Košice starosta mestskej časti
5)

 (ďalej len „starosta obce“) volebné okrsky a určuje 

volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. 

(3) Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými 

číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa volebné 

okrsky číslujú v samostatných číselných radoch v kaţdej mestskej časti. Poradovým číslom sa 

volebný okrsok označuje aj v prípade, ţe je vytvorený len jeden volebný okrsok.  

TRETIA HLAVA 

ZOZNAMY OSÔB OPRÁVNENÝCH VOLIŤ 

§ 9 

Stály zoznam osôb oprávnených voliť 

(1) Stály zoznam osôb oprávnených voliť (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie 

obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej 

len „obec“). Do stáleho zoznamu zapisuje obec osoby oprávnené voliť, ktoré majú trvalý 

pobyt v obci. Osoba oprávnená voliť môţe byť zapísaná len v jednom stálom zozname. 

(2) V stálom zozname sa osoby oprávnené voliť vedú v abecednom poradí podľa 

priezviska. 

 

                                                 
5)

 § 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

 § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov.  

 § 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 
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(3) O osobe oprávnenej voliť sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo, v prípade cudzinca dátum narodenia, ak nemá rodné číslo, 

c) štátna príslušnosť, 

d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu trvalého pobytu.
6)

 

(4) Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu osobu oprávnenú voliť, ktorá 

a) sa prihlásila na trvalý pobyt v inej obci, 

b) zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu,  

c) skončila trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo 

d) je občanom iného členského štátu Európskej únie a poţiadala o vyčiarknutie zo stáleho 

zoznamu. 

(5) Obec vykoná zmenu v stálom zozname, ak osoba oprávnená voliť zmenila 

a) meno alebo priezvisko, alebo 

b) trvalý pobyt v obci. 
 

(6) Obec priebeţne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname. 

Obec vykonáva zmeny na základe 

a) vlastných evidencií, 

b) oznámení štátnych orgánov a iných obcí, 

c) výsledkov námietkového konania. 

(7) Štátne orgány a obce, ktoré rozhodujú o osobnom stave osôb oprávnených voliť alebo 

vedú inú evidenciu o osobách oprávnených voliť ako výkon štátnej správy, sú povinné 

bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej 

republiky, úmrtie osoby oprávnenej voliť alebo jej vyhlásenie za mŕtvu, zmenu mena alebo 

zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a 

zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej 

republiky
6)

 a štátnu príslušnosť. 

(8) V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekáţky práva voliť. 

§ 10 

Námietkové konanie 

(1) Osoba oprávnená voliť si môţe v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaná v 

stálom zozname, či údaje o nej sú úplné a pravdivé a môţe poţadovať doplnenie údajov alebo 

vykonanie opráv. Obec je povinná ţiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť 

osobe oprávnenej voliť dôvody, pre ktoré ţiadosti nemôţe vyhovieť. 

(2) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname, môţe sa osoba 

oprávnená voliť, ktorá je tým dotknutá, obrátiť na príslušný okresný súd s návrhom na vydanie 

rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu. Na konanie sa vzťahujú 

ustanovenia osobitného zákona.
7)

 Na základe rozhodnutia súdu vykonáva zmenu v stálom 

zozname obec; v deň konania volieb vykonáva zmenu v zozname osôb oprávnených voliť vo 

volebnom okrsku (ďalej len „zoznam voličov“) okrsková volebná komisia. 

                                                 
6)

 § 3 aţ § 5 zákona č. 253/1998 Z. z.. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. 

§ 34 aţ 42 zákona č. 42/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
7)

 § 250z Občianskeho súdneho poriadku. 
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§ 11 

Zoznam voličov   

(1) Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu; 

ak ide o zoznam voličov pre voľby do Európskeho parlamentu pouţije sa aj § 78. 

(2) Zoznam voličov odovzdáva obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred 

začatím hlasovania. 

(3) Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopisuje v deň konania volieb osobu 

oprávnenú voliť o ktorej to ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

(4) Kaţdý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný 

zachovávať o nich mlčanlivosť.  

(5) Vyhotovenie osobitného zoznamu voličov ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

ŠTVRTÁ HLAVA 

VOLEBNÉ ORGÁNY 

§ 12 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Voľby riadi Ústredná volebná komisia. 

(2) Pre voľby sa zriaďujú obvodné volebné komisie a okrskové volebné komisie. 

(3)  Zriadenie ďalších volebných orgánov  ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

(4) Volebnými orgánmi na účely tohto zákona sú aj 

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), 

b) obvodný úrad, 

c) samosprávny kraj, 

d) obec. 

Ústredná volebná komisia 

§ 13 

(1) Zriaďuje sa Ústredná volebná komisia ako nezávislý orgán na organizačno-technickú 

prípravu volieb, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Ústredná volebná komisia má 

deväť členov, ktorých volí v tajných voľbách Národná rada Slovenskej republiky. Spôsob 

voľby upravuje volebný poriadok, ktorý schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky. 

(2) Kaţdá politická strana alebo politické hnutie registrované podľa osobitného zákona
8)

 

môţe navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky najviac dvoch kandidátov na členov 

Ústrednej volebnej komisie.  

(3) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky z navrhnutých kandidátov 

odporučí Národnej rade Slovenskej republiky dvanásť kandidátov. Na odporučenie kandidáta 

je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky. 

(4) Národná rada Slovenskej republiky zvolí členov Ústrednej volebnej komisie najneskôr 

tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia doterajších členov Ústrednej volebnej komisie. 

Tá istá osoba môţe byť zvolená za člena Ústrednej volebnej komisie najviac v dvoch po sebe 

                                                 
8)

 Zákon č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 
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nasledujúcich funkčných obdobiach. Funkčné obdobie člena Ústrednej volebnej komisie 

začína nasledujúcim dňom po uplynutí funkčného obdobia člena Ústrednej volebnej komisie, 

na miesto ktorého nastupuje. 

(5) Členom Ústrednej volebnej komisie môţe byť občan Slovenskej republiky, ktorý má 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dovŕšil vek 30 rokov, je bezúhonný, spôsobilý na 

právne úkony a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického smeru.  

(6) Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný 

čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

(7) Člen Ústrednej volebnej komisie sa povaţuje za štátneho zamestnanca podľa 

osobitného zákona. 

(8) Funkčné obdobie člena Ústrednej volebnej komisie je deväť rokov, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

(9) Kaţdé tri roky sa volia traja členovia Ústrednej volebnej komisie.  

(10) Funkcia člena Ústrednej volebnej komisie zaniká 

a) smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho, 

b) ak prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie podľa odseku 5 alebo ak nevykonával svoju 

funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, 

c) vzdaním sa funkcie,  

d) uplynutím funkčného obdobia. 

(11) Ak sa uprázdni miesto člena Ústrednej volebnej komisie, Národná rada Slovenskej 

republiky zvolí na zvyšné funkčné obdobie nového člena z ostatných kandidátov 

odporúčaných Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky. 

§ 14 

(1) Funkcia člena Ústrednej volebnej komisie je nezlučiteľná s funkciou  

a) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a poslanca Európskeho parlamentu, 

b) člena vlády Slovenskej republiky, 

c) vedúceho ústredného orgánov štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej 

republiky, 

d) sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

e) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 

f) člena Súdnej rady Slovenskej republiky, 

g) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, 

h) verejného ochrancu práv, 

i) predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 

j) štátneho tajomníka, 

k) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

m) riaditeľa Slovenskej informačnej sluţby, 

n) člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, 

o) starostu obce, 

p) poslanca obecného, mestského zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstiev mestskej časti v 

Bratislave a v Košiciach, 

q) predsedu samosprávneho kraja, 

r) poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, 

s) rektora verejnej vysokej školy, 

t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, 
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u) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a 

verejnoprávneho rozhlasu, 

v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, 

w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, 

x) člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, 

y) člena regulačnej rady, 

z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, 

za) predsedu Poštového úradu, 

zb) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so 

stopercentnou majetkovou účasťou štátu, 

zc) riaditeľa štátneho podniku a člena dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie 

ustanovuje štát, a 

zd) člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska, 

ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, 

zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, 

zg) generálneho riaditeľa Ţelezníc Slovenskej republiky, 

zh) člena štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, 

zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 

zj) člena výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, 

zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu, 

zl) asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a asistenta poslanca Európskeho 

parlamentu. 

(2) Funkcia člena Ústrednej volebnej komisie je tieţ nezlučiteľná s kandidatúrou na funkciu 

a) prezidenta Slovenskej republiky, 

b) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, 

c) poslanca Európskeho parlamentu, 

d) predsedu samosprávneho kraja, 

e) poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, 

f) starostu obce, 

g) poslanca obecného zastupiteľstva. 

§ 15 

(1) Činnosť Ústrednej volebnej komisie riadi jej predseda, ktorý je určený ţrebom zo 

všetkých členov komisie.  

(2) Ústredná volebná komisia rozhoduje v zbore. Ústredná volebná komisia je 

uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí prítomné dve tretiny členov. Na platnosť rozhodnutia je 

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Pri rovnosti hlasov sa návrh povaţuje 

za odmietnutý. 

(3) Podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní Ústrednej volebnej komisie upravuje rokovací 

poriadok, ktorý komisia schvaľuje dvojtretinovou väčšinou svojich členov. 

(4) Ministerstvo vnútra zriaďuje na plnenie úloh Ústrednej volebnej komisie úrad komisie. 

(5) Ústredná volebná komisia a ministerstvo vnútra upravia vzťahy pri plnení úloh podľa 

tohto zákona osobitnou dohodou. 

(6) Ministerstvo vnútra utvára na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb pre 

Ústrednú volebnú komisiu odborný sumarizačný útvar. Člen odborného sumarizačného útvaru 

Ústrednej volenej komisie skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, ţe budem 
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svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej 

republiky a zákonmi.“. 

§ 16 

(1) Ústredná volebná komisia 

a) preskúmava a registruje kandidátne listiny pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, 

b) dohliada na pripravenosť volebných komisií niţších stupňov zabezpečovať úlohy podľa 

tohto zákona, 

c) riadi odborný sumarizačný útvar pri plnení úloh podľa tohto zákona, 

d) kontroluje financovanie výdavkov politických strán, politických hnutí (ďalej len 

„politická strana“) a kandidátov na volebnú kampaň, 

e) prerokúva pridelenie vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom vysielaní počas 

volebnej kampane vo verejnoprávnom rozhlase a televízii na základe návrhu vysielateľa, 

f) vedie osobitný zoznam voličov, 

g) zisťuje výsledky volieb poštou osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na 

území Slovenskej republiky a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou 

osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

h) zisťuje a zverejňuje priebeţné a celkové výsledky volieb, 

i) vyhotovuje zápisnicu o celkovom výsledku volieb, 

j) vydáva kandidátom zvoleným za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 

a poslancov Európskeho parlamentu osvedčenia o zvolení, 

k) vyhlasuje nastúpenie náhradníkov za poslancov Európskeho parlamentu, 

l) oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky nastúpenie náhradníka alebo 

neuplatňovanie mandátu, v prípade v ktorom to ustanovuje zákon v osobitných častiach, 

m) ukladá sankcie podľa tohto zákona, 

n) usmerňuje obce a orgány miestnej štátnej správy pri 

1. utváraní volebných okrskov, 

2. zostavovaní zoznamov voličov, 

3. úschove volebných dokumentov, 

o) vydáva harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb, 

p) navrhuje rozpočet a rozsah materiálno-technického zabezpečenia na vykonanie volieb,  

r) usmerňuje spracovanie výsledkov hlasovania, 

s) uschováva volebné dokumenty. 

(2) Ústredná volebná komisia poskytuje osobám oprávneným voliť, politickým stranám 

a kandidátom metodickú pomoc a poradenstvo pri aplikácii tohto zákona. 

§ 17 

Obvodná volebná komisia   

(1) Členom obvodnej volebnej komisie môţe byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov 

veku. Členom obvodnej volebnej komisie nemôţe byť kandidát. 

(2) Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Spôsob jej utvorenia 

ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

(3) Člen obvodnej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto 

znenia: „Sľubujem na svoju česť, ţe budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a 

budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ 

(4) Obvodná volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Pri 
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rovnosti hlasov sa návrh povaţuje za odmietnutý. O priebehu rokovania vyhotovuje obvodná 

volebná komisia zápisnicu. 

(5) Obvodná volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí svojho predsedu a 

podpredsedu ţrebom zo všetkých členov. Ţrebovanie riadi zapisovateľ obvodnej volebnej 

komisie. 

(6) Vymenovanie a odvolanie zapisovateľa obvodnej volebnej komisie ustanovuje zákon 

v osobitných častiach. 

(7) Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva príslušný orgán v dostatočnom 

časovom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. 

§ 18 

Okrsková volebná komisia   

(1) Členom okrskovej volebnej komisie môţe byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov 

veku. Členom okrskovej volebnej komisie nemôţe byť kandidát. 

(2) Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Spôsob jej utvorenia 

ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

(3) Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v osobitných 

častiach tohto zákona, alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, 

chýbajúcich členov vymenuje starosta obce. 

(4) Člen okrskovej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto 

znenia: „Sľubujem na svoju česť, ţe budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a 

budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“. 

(5) Okrsková volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Pri 

rovnosti hlasov sa návrh povaţuje za odmietnutý. O priebehu rokovania vyhotovuje okrsková 

volebná komisia zápisnicu. 

(6) Okrsková volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí svojho predsedu a 

podpredsedu ţrebom zo všetkých členov. Ţrebovanie riadi zapisovateľ okrskovej volebnej 

komisie. 

(7) Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.  

Starosta obce vymenúva zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v dostatočnom časovom 

predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. 

§ 19 

Zapisovateľ volebnej komisie a odborný sumarizačný útvar  

(1) Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záleţitosti 

súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie; zároveň plní funkciu jej 

odborného poradcu. Zúčastňuje sa rokovaní volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie 

má poradný hlas. 

(2) Obvodný úrad utvára na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb pre 

obvodnú volebnú komisiu odborný sumarizačný útvar. Obvodný úrad utvára odborný 

sumarizačný útvar aj pre miestnu volebnú komisiu, ak zisťuje výsledky hlasovania z viac ako 

50 volebných okrskov. Pre obvodnú volebnú komisiu pre voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a volebnú komisiu samosprávneho kraja utvára tento útvar samosprávny kraj. 
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(3) Zapisovateľ volebnej komisie a člen odborného sumarizačného útvaru podľa odseku 2 

skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, ţe budem svedomite a nestranne 

vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a 

zákonmi.“. 

PIATA HLAVA 

PRÍPRAVA HLASOVANIA 

§ 20 

Vyhlásenie volieb a čas ich konania 

(1) Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  

(2) V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádzajú 

a) deň konania volieb, 

b) lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností, 

c) lehota na utvorenie volebných orgánov a na ich prvé zasadanie, 

d) ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje zákon v osobitných častiach. 

(3) Voľby sa konajú v jeden deň v sobotu. Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do 

dvadsiatej druhej hodiny. Ak to miestne podmienky vyţadujú, môţe starosta obce určiť 

začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o jednu hodinu. 

§ 21 

Informovanie osôb oprávnených voliť 

(1) Obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom 

webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Ak ide o voľby do 

Európskeho parlamentu, informáciu  podľa prvej vety zašle osobitne osobám oprávneným 

voliť, ktoré sú občanmi iného členského štátu Európskej únie. Vzor informácie zabezpečí pre 

obce Ústredná volebná komisia. 

(2) Obec zasiela najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb kaţdej osobe oprávnenej 

voliť zapísanej v stálom zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný 

okrsok, volebnú miestnosť a stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka sa v oznámení uvádza aj v jazyku národnostných menšín, ak takáto 

povinnosť vyplýva obci z osobitného zákona
9)

. Obec v oznámení tieţ upozorní na povinnosť 

preukázať sa pred hlasovaním preukazom totoţnosti. 

Volebná kampaň a obmedzenia súvisiace s konaním volieb 

§ 22 

 (1) Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, 

politického hnutia, koalície politických strán alebo politických hnutí a kandidátov, smerujúca 

k propagácii ich činnosti, cieľov a programu. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia 

rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí  uplynutím 

posledného dňa pred dňom konania volieb. Volebnú kampaň môţu viesť do zaregistrovania 

kandidátnych listín a kandidátov politické strany a politické hnutia. Po zaregistrovaní 

kandidátnych listín a kandidátov môţu viesť volebnú kampaň len politické strany, politické 

hnutia, koalície a kandidáti, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované. Volebná kampaň 

vedená inými subjektmi po zaregistrovaní kandidátnych listín a kandidátov sa zakazuje. 

                                                 
9)

 Zákon č. 184/1999 Z.z. o pouţívaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. 
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(2) V deň konania volieb je vedenie volebnej kampane zakázané vo volebnej miestnosti, 

v budove, v ktorej sa nachádza volebná miestnosť a v ich bezprostrednej blízkosti. Tak isto je 

zakázané uverejňovať politickú reklamu v periodickej a dennej tlači, ako aj vysielať politickú 

reklamu v rozhlase a televízii. 

(3) V deň konania volieb aţ do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky 

volebných prieskumov. 

(4) Finančné prostriedky, ktoré moţno pouţiť na volebnú kampaň, musia byť vedené na 

osobitnom účte v banke. 

(5) Na účet podľa odseku 4 musia byť vloţené finančné prostriedky výlučne prevodom 

z iného účtu. Na poţiadanie musí byť preukázané, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli 

finančné prostriedky prevedené. 

(6) O pouţití finančných prostriedkov sa musí viesť evidencia, ktorá obsahuje 

a) zmluvy, na základe ktorých boli pouţité, 

b) faktúry o úhrade nákladov za sluţby vo volebnej kampani, 

c) doklady o kúpe prostriedkov pouţitých na volebnú kampaň, 

d) ostatné doklady dokumentujúce vynaloţenie prostriedkov na volebnú kampaň. 

(7) Za iné prostriedky, ktoré moţno pouţiť na volebnú kampaň, sa povaţujú najmä vecné 

dary, sluţby, či iné konania na podporu volebnej kampane, ktorých obvyklá cena presahuje 

100 eur. O týchto prostriedkoch sa musí viesť evidencia, ktorá obsahuje 

a) označenie daru, sluţby, či iného konania, 

b) cenu daru, sluţby, či iného konania, 

c) údaje o darcovi alebo poskytovateľovi, ktorými sú 

1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 

2. názov, sídlo, ak ide o právnickú osobu a údaje o jeho štatutárnom orgáne podľa bodu 1. 

(8) O pouţití iných prostriedkov podľa odseku 7 sa musí viesť evidencia, ktorá obsahuje 

a) zmluvy, na základe ktorých boli vecné dary, sluţby, či iné plnenia získané, 

b) opis pouţitia vecných darov, sluţieb, či iného plnenia,  

c) iné doklady dokumentujúce pouţitie darov, sluţieb, či iného plnenia, 

d) čestné vyhlásenie toho, kto dar, sluţbu, či iné plnenie pouţil dokumentujúce účel pouţitia. 

(9) Evidencia podľa odseku 6 aţ 8 sa vedie päť rokov od ukončenia volebnej kampane. 

(10) Kaţdý, kto vedie evidenciu je povinný predloţiť Ústrednej volebnej komisii na jej 

poţiadanie doklady podľa odseku 6 aţ 8 do 10 dní od doručenia ţiadosti. 

(11) Kaţdý je povinný na poţiadanie Ústrednej volebnej komisie podať informáciu, 

vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa evidencií podľa odseku 6 aţ 8. 

(12) Kaţdý kandidujúci subjekt je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, v tlači, 

v rozhlase, v televízii alebo v mieste obvyklým spôsobom, koľko finančných prostriedkov 

pouţije na úhradu nákladov spojených s volebnou kampaňou. Lehota na zverejnenie je  

a) 50 dní pred dňom konania volieb, ak ide o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

a o voľby Európskeho parlamentu, 

b) 25 dní pred dňom konania volieb, ak ide voľby prezidenta, 

c) 35 dní pred dňom konania volieb, ak ide o voľby do orgánov samosprávnych krajov a o 

voľby do orgánov samosprávy obcí. 

(13) Kaţdý kandidujúci subjekt je povinný spôsobom podľa odseku 12 zverejniť do 30 dní 

po skončení volieb, koľko finančných prostriedkov na volebnú kampaň skutočne vynaloţil. 

V informácii o vynaloţení finančných prostriedkov musí byť uvedený prehľad 
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a) nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky, 

b) nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, 

c) nákladov na vysielanie politickej reklamy, 

d) nákladov na úhradu volebných plagátov a iných nosičov informácií, 

e) cestovných výdavkov pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad zamestnancov pri 

volebnej kampani, ak ide o právnickú osobu, 

f) všetkých ostatných nákladov na propagáciu činnosti a programu, 

g) o príjmoch z darov a iných bezodplatných plnení a príjmy z pôţičiek a úverov prijatých 

v kalendárnom roku, v ktorom sa uskutočňujú voľby. 

(14) Na poţiadanie Ústrednej volebnej komisie je kaţdý kandidujúci subjekt povinný 

preukázať, ako splnil povinnosť podľa odseku 12 a 13; plnenie tejto povinností overuje 

obvodný úrad, ak o to poţiada Ústredná volebná komisia. 

(15) Politická strana, politické hnutie alebo fyzická osoba, ktorá vykonávala volebnú 

kampaň v čase po vyhlásení volieb do registrácie kandidátnych listín alebo kandidátov, 

započíta náklady vynaloţené na takto vykonávanú volebnú kampaň do nákladov podľa 

odseku 13 v prípade, ţe sa stala kandidujúcim subjektom. 

(16) Porušenie povinnosti podľa odseku 9 aţ 15 sa postihuje podľa § 42. 

§ 23 

(1) Pravidlá vedenia volebnej kampane vo verejnoprávnom rozhlase a televízii alebo u 

vysielateľa s oprávnením na vysielanie na základe licencie ustanovuje zákon v osobitných 

častiach. 

(2) Obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

§ 24 

Volebná miestnosť a jej vybavenie 

(1) Pri vchode do volebnej miestnosti sa umiestňuje nápis „volebná miestnosť“ a číslo 

volebného okrsku. 

(2) Vo volebnej miestnosti sa umiestňuje na čelnú stenu štátny znak Slovenskej republiky. 

(3) Vo volebnej miestnosti musí byť volebná schránka, prenosná volebná schránka, 

schránka na odloţenie nepouţitých hlasovacích lístkov, zoznam voličov a čisté tlačivá 

zoznamu voličov na dopísanie osôb oprávnených voliť, dostatočný počet hlasovacích lístkov 

a  nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby opatrených odtlačkom úradnej 

pečiatky obce (ďalej len „obálka“) a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej 

komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

(4) Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia byť 

vystavené hlasovacie lístky s označením „vzor“ a informácia pre osobu oprávnenú voliť 

o spôsobe hlasovania. 

(5) Volebná miestnosť musí byť vybavená osobitnými priestormi na úpravu hlasovacích 

lístkov a písacími potrebami na úpravu hlasovacích lístkov. Počet osobitných priestorov na 

úpravu hlasovacích lístkov určuje obec s prihliadnutím na počet osôb oprávnených voliť vo 

volebnom okrsku. 

(6) Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec. 
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ŠIESTA HLAVA 

PRIEBEH HLASOVANIA 

§ 25 

Začatie hlasovania 

Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie, za prítomnosti  

členov komisie, či je volebná miestnosť vybavená podľa § 24 a či sú volebná schránka a 

prenosná volebná schránka prázdne a zapečatí ich. Predseda okrskovej volebnej komisie 

vyhlási hlasovanie za začaté, ak nezistí nedostatky vo vybavení volebnej miestnosti alebo po 

odstránení zistených nedostatkov. 

Spôsob hlasovania 

§ 26 

(1) Osoba oprávnená voliť hlasuje v poradí v akom sa dostavila do volebnej miestnosti. 

Osoba oprávnená voliť hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. 

(2) Osoba oprávnená voliť po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju 

totoţnosť. Okrsková volebná komisia zakrúţkuje poradové číslo osoby oprávnenej voliť 

v zozname voličov a vydá jej hlasovacie lístky a obálku. Ak osoba oprávnená voliť 

nepreukáţe svoju totoţnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa jej neumoţní. 

(3) Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky vstupuje osoba oprávnená voliť do 

osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, v ktorom upravuje hlasovací lístok 

spôsobom, ktorý ustanovuje zákon v osobitných častiach. Osobe oprávnenej voliť, ktorá 

nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia 

hlasovanie neumoţní. 

(4) Na poţiadanie osoby oprávnenej voliť jej okrsková volebná komisia vydá za 

nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. 

(5) Osoba oprávnená voliť hlasuje tak, ţe po opustení osobitného priestoru na úpravu 

hlasovacích lístkov vkladá obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. 

(6) Osoba oprávnená voliť, ktorá nemôţe sama upraviť hlasovací lístok pre zdravotné 

postihnutie alebo preto, ţe nemôţe čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do osobitného 

priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu oprávnenú voliť, nie však člena 

okrskovej volebnej komisie, aby hlasovací lístok podľa jej pokynov upravila a vloţila do 

obálky. 

(7) Zo závaţných, najmä zdravotných dôvodov môţe osoba oprávnená voliť poţiadať 

sama alebo prostredníctvom inej osoby oprávnenej voliť obec a v deň 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 vyšle k osobe oprávnenej voliť aspoň dvoch svojich členov 

s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou; vyslaní členovia okrskovej 

volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Okrsková volebná 

komisia zakrúţkuje poradové číslo osoby oprávnenej voliť v zozname voličov ihneď po 

návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti. 

(8) Osoba oprávnená voliť, ktorá nemôţe pre zdravotné postihnutie sama vloţiť obálku do 

volebnej schránky, môţe poţiadať, aby obálku do volebnej schránky vloţila iná osoba 

oprávnená voliť, nie však člen okrskovej volebnej komisie. 
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(9) Osoba oprávnená voliť je povinná odloţiť nepouţité hlasovacie lístky do schránky na 

odloţenie hlasovacích lístkov. 

(10) Osobitný zákon ustanoví podmienky elektronického spôsobu hlasovania. 

§ 27 

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemoţňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho 

skončiť, môţe okrsková volebná komisia posunúť začiatok hlasovania na neskoršiu hodinu 

alebo predĺţiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením 

skrátený. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie osoby oprávnené voliť 

spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, ţe hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková 

volebná komisia nepouţité hlasovacie lístky, obálky,  zoznam voličov a otvor na vkladanie 

hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí 

hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie overuje 

neporušenosť pečatí. Okolnosti, ktoré znemoţnili začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo 

ho skončiť, ako aj neporušenosť pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o prie-

behu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

§ 28 

Poriadok vo volebnej miestnosti 

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, 

počas jeho neprítomnosti jej podpredseda. Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej 

miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. 

§ 29 

Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb 

(1) Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné, okrem členov okrskovej volebnej 

komisie, jej zapisovateľa, členov a zapisovateľov volebných komisií vyšších stupňov, členov 

ich odborných sumarizačných útvarov a osôb oprávnených voliť, pozorovatelia vyslaní 

medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie 

priebehu volieb a sčítania hlasov. Tieto osoby moţno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by 

bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov, alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity 

volebnej miestnosti. 

(2) Zástupca nezávislého kandidáta má právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítania 

hlasov vo volebnej miestnosti. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov 

nezávislých kandidátov osobitný priestor. Tieto osoby moţno z volebnej miestnosti vylúčiť, 

len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov. 

§ 30 

Skončenie hlasovania 

Po uplynutí času určeného na hlasovanie môţu hlasovať uţ len tie osoby oprávnené voliť, 

ktoré sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a 

predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. 
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SIEDMA HLAVA 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

§ 31 

Postup po skončení hlasovania 

a posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov a obálok 

(1) Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné 

nepouţité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. V prípade, ţe 

okrsková volebná komisia na ţiadosť pouţila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok 

po ich otvorení zmieša. 

(2) Okrsková volebná komisia sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname 

voličov. Obálky, ktoré nemajú náleţitosti podľa § 24 ods. 3 a hlasovacie lístky, ktoré neboli v 

obálke, okrsková volebná komisia vylúči. 

(3) Poškodenie hlasovacieho lístka alebo obálky nemá vplyv na ich platnosť. Na 

prečiarknutie, dopisovanie alebo inú úpravu hlasovacieho lístka ako ustanovenú v osobitných 

častiach zákona sa neprihliada. 

(4) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka a obálky okrsková 

volebná komisia s konečnou platnosťou. 

§ 32 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo 

volebnom okrsku v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo 

volebnom okrsku podpisuje predseda, ostatní členovia a zapisovateľ okrskovej volebnej 

komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledku 

hlasovania vo volebnom okrsku nepodpísal, dôvody nepodpísania sa uvedú. Nepodpísanie 

zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nemá vplyv na jej platnosť. 

(2) Náleţitosti zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sú 

ustanovené v osobitných častiach zákona. 

§ 33 

Skončenie činnosti okrskovej volebnej komisie 

(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. 

§ 34 

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania v dvoch 

rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku hlasovania podpisuje predseda, ostatní členovia 

a zapisovateľ obvodnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov obvodnej volebnej komisie 

zápisnicu nepodpísal, dôvody nepodpísania sa uvedú. Nepodpísanie zápisnice o výsledku 

hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. 

(2) Náleţitosti zápisnice o výsledku hlasovania sú ustanovené v osobitných častiach zákona. 

 



 15 

§ 35 

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie  

a zverejňovanie výsledkov volieb 

(1) Ústredná volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb v dvoch 

rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb podpisuje predseda a ostatní členovia Ústrednej 

volebnej komisie. Ak niektorý z členov Ústrednej volebnej komisie zápisnicu o výsledku 

volieb nepodpísal, dôvody nepodpísania sa uvedú. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb 

nemá vplyv na jej platnosť. 

(2) Ústredná volebná komisia zverejňuje celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice  

o výsledku volieb; môţe zverejňovať aj priebeţné výsledky volieb. 

(3) Náleţitosti zápisnice o výsledku volieb sú ustanovené v osobitných častiach zákona. 

ÔSMA HLAVA 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB 

§ 36 

Materiálne a personálne zabezpečenie volebných komisií 

(1) Materiálne prostriedky potrebné na činnosť volebných komisií a osoby na organizačnú 

a technickú prípravu volieb a ich vykonanie zabezpečujú 

a) pre okrskové volebné komisie a miestne volebné komisie obce, v ktorých územnom 

obvode sú zriadené, 

b) pre obvodné volebné komisie obvodné úrady; v prípade volieb do orgánov samosprávnych 

krajov úrady samosprávneho kraja, 

c) pre volebné komisie samosprávneho kraja úrady samosprávneho kraja, 

d) pre Ústrednú volebnú komisiu ministerstvo vnútra. 

(2) Na sprístupňovanie a zverejňovanie volebných dokumentov sa nevzťahuje osobitný 

zákon o slobode informácií.
10)

 

§ 37 

Spolupráca orgánov verejnej moci 

Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona. 

§ 38 

Nároky členov volebných komisií 

(1) Člen volebnej komisie, s výnimkou člena Ústrednej volebnej komisie, nesmie byť pre 

výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného 

pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo štátnozamestnaneckého pomeru; 

predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo platu v sume jeho 

priemerného zárobku, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá 

sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných 

mesačnou mzdou. 

                                                 
10)

 Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 
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(2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu podľa odseku 1, má nárok, 

aby mu bola vyplatená suma uhradená. Zamestnávateľ nárok na jej úhradu a samostatne 

zárobkovo činná osoba nárok na náhradu podľa odseku 1 uplatnia 

a) na príslušnom obvodnom úrade, ak ide o členov obvodnej volebnej komisie; v prípade 

volieb do orgánov samosprávnych krajov na úrade samosprávneho kraja, 

b) v príslušnej obci, ak ide o členov okrskovej volebnej alebo miestnej volebnej komisie. 

(3) Náhradu podľa odseku 1 vypláca príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku. 

(4) Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie majú v deň konania volieb nárok na 

odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu mzdy alebo platu, a samostatne zárobkovo 

činná osoba má nárok na náhradu podľa odseku 1. Výška odmeny za výkon funkcie člena a 

zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v deň konania volieb sa ustanovuje v sume, ktorá 

pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa 

konajú voľby. Odmenu vypláca obec. 

(5) Výkon funkcie člena volebnej komisie, s výnimkou člena Ústrednej volebnej komisie,  

a výkon funkcie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie nie je výkonom inej zárobkovej 

činnosti podľa osobitného predpisu.
 11) 

§ 39 

Úhrada výdavkov spojených s voľbami 

(1) Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Výdavky spojené 

s vedením volebnej kampane sa zo štátneho rozpočtu neuhrádzajú. 

(2) Ministerstvo vnútra po dohode s Ústrednou volebnou komisiou usmerňuje obce pri 

vynakladaní finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb. 

§ 40 

Konanie 

Na konanie podľa tohto zákona, s výnimkou § 42 a 43, sa nevzťahujú ustanovenia 

všeobecného predpisu o správnom  konaní.
12)

 

§ 41 

Opatrenia proti nečinnosti 

Ak obec nesplní úlohy podľa tohto zákona, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta 

obvodného úradu z prostriedkov pridelených obci na voľby zo štátneho rozpočtu. Prednosta 

obvodného úradu je za týmto účelom oprávnený usmerňovať obce a ukladať im úlohy. 

 

 

                                                 
11)

 Zákonník práce 

 Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
12)

 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
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DEVIATA HLAVA 

SANKCIE ZA PORUŠENIE ZÁKONA 

§ 42 

Správne delikty 

(1) Ústredná volebná komisia uloţí obci pokutu od 10 eur do 500 eur, ak obec 

a) osobe oprávnenej voliť  nezašle informáciu alebo oznámenie podľa § 21, 

b) osobe oprávnenej voliť  nezašle zoznam zaregistrovaných kandidátov podľa § 54 ods. 6, 

§ 85 ods. 6, § 146 ods. 2, § 151 ods. 2, § 177 ods. 6, § 181 ods. 6. 

c) uvedie v zozname voličov osobu, ktorá nie je oprávnená voliť, 

d) vydá hlasovací preukaz a nevyčiarkne osobu oprávnenú voliť zo zoznamu voličov. 

(2) Ústredná volebná komisia uloţí politickej strane pokutu od 1000 eur do 100 000 eur, 

ak politická strana 

a) nepredloţí na poţiadanie Ústrednej volebnej komisii oznámenie o preukázaní zdrojov 

finančných prostriedkov vynaloţených na vedenie volebnej kampane,   

b) poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 a 3,  

c) nesplní inú povinnosť uloţenú týmto zákonom. 

(3) Ústredná volebná komisia uloţí právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi 

pokutu od 100 eur do 10 000 eur, ak právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ 

a) poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 a 3, 

b) nesplní inú povinnosť uloţenú týmto zákonom. 

(4) Ústredná volebná komisia uloţí kandidátovi pokutu od 100 eur do 5 000 eur, ak 

a) poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 a 3, 

b) nesplní inú povinnosť uloţenú týmto zákonom. 

(5) Ústredná volebná komisia uloţí tomu, kto porušil povinnosť podľa § 22 ods. 12 

pokutu 1000 eur. 

(6) Ústredná volebná komisia uloţí tomu, kto porušil povinnosť podľa § 22 ods. 15 

pokutu 10 000 eur, ak ide o právnickú osobu a pokutu 3 000 eur, ak ide o fyzickú osobu. 

(7) Pokuty podľa odsekov 1 aţ 6 moţno uloţiť do jedného roka odo dňa, keď sa Ústredná 

volebná komisia dozvedela o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona. 

(8) Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty môţe podať ten, komu bola pokuta uloţená, 

opravný prostriedok na súd, a to do 60 dní od doručenia rozhodnutia. 

§ 43 

Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) poţiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom 

členskom štáte Európskej únie a zároveň poţiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej 

republike, 

b) poruší povinnosť podľa § 22, 

c) po hlasovaní neodloţí nepouţité hlasovacie lístky do schránky na to určenej, 

d) neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti podľa § 28. 

(2) Za priestupok moţno uloţiť pokutu do 1000 eur. 

(3) Na prejednávanie priestupkov sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.  
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DRUHÁ ČASŤ 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

DESIATA HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 44 

Právo voliť 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky. 

§ 45 

Právo byť volený 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môţe byť zvolený 

občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

JEDENÁSTA HLAVA 

VOLEBNÝ OBVOD A VOLEBNÉ OKRSKY 

§ 46 

Volebný obvod 

Územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný obvod.  

DVANÁSTA HLAVA 

OSOBITNÝ ZOZNAM VOLIČOV A HLASOVACÍ PREUKAZ 

§ 47 

Osobitný zoznam voličov 

(1) Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

zostavuje a vedie Ústredná volebná komisia. 

(2) V osobitnom zozname voličov sa osoby oprávnené voliť vedú v abecednom poradí 

podľa priezviska. 

(3) O osobe oprávnenej voliť zapísanej do osobitného zoznamu voličov sa uvádzajú tieto 

údaje 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo, a ak jej nebolo pridelené, dátum narodenia, 

c) adresa miesta pobytu v cudzine. 

(4) Osoba oprávnená voliť sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe ţiadosti 

o voľbu poštou. Ţiadosť moţno podať písomne alebo v elektronickej forme. 

(5) Ak ţiadosť o voľbu poštou neobsahuje zákonom ustanovené údaje alebo nie sú k nej 

pripojené ustanovené prílohy, Ústredná volebná komisia ţiadateľa do osobitného zoznamu 

voličov nezapíše.  
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§ 48 

Hlasovací preukaz 

(1) Osobe oprávnenej voliť, ktorá nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaná, vydá obec na jej ţiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu 

voličov ju vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

(2) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne 

najneskôr posledný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací 

preukaz bezodkladne. 

(3) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne, tak 

aby ţiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania 

volieb. Prostredníctvom osoby splnomocnenej ţiadateľom moţno poţiadať o vydanie 

hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb. Podpis osoby 

oprávnenej voliť musí byť na ţiadosti alebo splnomocnení osvedčený. Obec zašle hlasovací 

preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v ţiadosti neuvedie inú 

korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia ţiadosti. 

(4) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky 

najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na 

svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie ţiadostí. V tomto prípade musí 

ţiadosť obsahovať: 

a) údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3, 

b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

(5) Obec zasiela hlasovací preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v 

ţiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia 

ţiadosti. 

(6) Ak osoba oprávnená voliť v písomnej ţiadosti alebo elektronickej ţiadosti uvedie, ţe 

hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v ţiadosti uviesť jej meno a priezvisko, číslo 

občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 

svojim podpisom. 

(7) Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje Ústredná volebná komisia 

prostredníctvom ministerstva vnútra. Ústredná volebná komisia doručí hlasovacie preukazy 

obciam prostredníctvom obvodných úradov. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať 

ochranné prvky, obsahovať údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3. Hlasovací 

preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť 

ďalej údaj o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, jej podpis a dátum jeho vydania. 

(8) O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo 

hlasovacieho preukazu, údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho 

vydania. Súčasťou evidencie je ţiadosť osoby oprávnenej voliť o vydanie hlasovacieho 

preukazu. 

(9) Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku. 
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TRINÁSTA HLAVA 

VOLEBNÉ ORGÁNY 

§ 49 

Obvodná volebná komisia 

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorej 

kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie 

o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi 

obvodného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo elektronicky. 

Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1, 

alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva 

prednosta obvodného úradu.  

(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta obvodného úradu. 

(6) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik 

členstva zástupcu tejto politickej strany alebo koalície v obvodnej volebnej komisii. 

(7) Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(8) Obvodná volebná komisia 

a) dohliada na dodrţiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní volieb, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto 

zákona, 

c) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb, 

d) prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, 

e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania, 

f) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania, 

g) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu. 

(9) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom 

obvodného úradu. 

§ 50 

Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie 

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného 

úradu. 
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§ 51 

Okrsková volebná komisia 

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorej 

kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie 

o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce 

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(5) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, má za následok 

zánik členstva zástupcu tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii. 

(6) Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(7) Okrsková volebná komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, 

b) dopisuje v deň konania volieb do zoznamu voličov osoby oprávnené voliť, 

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,  

d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci. 

ŠTRNÁSTA HLAVA 

KANDIDÁTNE LISTINY 

A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN 

§ 52 

Kandidátna listina 

(1) Kandidátnu listinu môţe podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného 

zákona.
8)

 Politická strana podáva kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca 

v písomnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní pred dňom konania volieb 

Ústrednej volebnej komisii. Lehota na podanie kandidátnej listiny končí uplynutím 16.00 

hodiny posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným 

spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(2) Politické strany môţu pre účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu 

listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôţe podať kandidátnu 

listinu samostatne. 
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(3) Kandidátna listina obsahuje 

a) neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán tvoriacich 

koalíciu, 

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul
13)

, dátum 

narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským 

číslom pri všetkých kandidátoch, 

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany 

a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis 

osoby oprávnenej konať v mene kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok 

pečiatky kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

 (4) Ku kandidátnej listine musí byť pripojené 

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kaţdého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, ţe 

súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáţky 

práva byť volený, 

b) potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur (ďalej len „kaucia“), 

c) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s 

uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú moţno doručovať písomnosti; úkonmi 

splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom 

splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôţe byť 

kandidát.  

(5) Na kandidátnej listine môţe politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 

kandidátov. 

(6) Na kandidátnej listine môţe politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej 

listine koalície sa môţu uviesť grafické znaky politických strán, ktoré tvoria koalíciu. 

(7) Ústredná volebná komisia zisťuje, či predloţené kandidátne listiny obsahujú náleţitosti 

podľa odseku 3 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odseku 4. Ak to tak nie je, Ústredná 

volebná komisia vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v lehote, ktorú určí, 

kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. 

(8) Po podaní kandidátnej listiny nie je moţné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších 

kandidátov, ani meniť ich poradie. 

(9) Kaucia sa uhrádza na osobitný účet, ktorý na tento účel zriaďuje Ústredná volebná 

komisia. Ústredná volebná komisia oznamuje číslo účtu politickej strane alebo koalícii, ktorá 

o to poţiadala. Ústredná volebná komisia vracia 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 aspoň tri percentá z 

celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom 

štátneho rozpočtu. 

§ 53 

Preskúmavanie kandidátnych listín 

(1) Ústredná volebná komisia preskúmava predloţené kandidátne listiny najneskôr 80 dní 

pred dňom konania volieb. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva Ústredná volebná 

komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru. Kandidátnu listinu, ku ktorej 

nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, Ústredná volebná komisia nepreskúmava. 

                                                 
13)

 § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
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(2) Ústredná volebná komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta, 

a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 45, 

b) ktorý má prekáţku práva byť volený podľa § 6, 

c) ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 52 ods. 4 písm. a), 

d) ktorý je uvedený na viacerých kandidátnych listinách, alebo  

e) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 52 ods. 5. 

§ 54 

Registrácia kandidátnych listín 

(1) Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 70 dní pred dňom konania volieb 

kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli 

upravené podľa § 53 ods. 2. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia 

hlasovacích lístkov. 

(2) Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej 

listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátnu listinu, ktorú nemoţno 

upraviť podľa § 53 ods. 2. 

(3) O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami 

alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny vyhotoví Ústredná volebná komisia 

bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda a vyzve splnomocnencov politických strán 

a koalícií, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak splnomocnenec politickej strany alebo 

koalície neprevezme rozhodnutie v ustanovenej lehote, povaţuje sa rozhodnutie za prevzaté. 

(4) Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s 

úpravami podľa § 53 ods. 2 a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny 

môţe dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia podať návrh na vydanie 

rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia 

o zaregistrovaní kandidátnej listiny na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
14)

 Návrh moţno 

podať do troch dní odo dňa rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie. 

(5) Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej 

listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, Ústredná volebná komisia vykoná 

rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do 24 hodín od jeho doručenia 

vyznačením registrácie na kandidátnej listine. 

(6) Ústredná volebná komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam 

kandidátov podľa politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač 

v potrebnom počte a prostredníctvom obvodných úradov ho doručuje obciam najneskôr 40 

dní pred dňom konania volieb. Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní pred dňom konania 

volieb bol zoznam kandidátov doručený kaţdej osobe oprávnenej voliť. V zozname sa uvádza 

vyţrebované číslo kandidátnej listiny, neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené 

názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko, akademický 

titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa 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. Na účely voľby poštou 

uverejňuje Ústredná volebná komisia zoznam kandidátov najneskôr 40 dní pred dňom 

konania volieb na svojom webovom sídle.  

 

                                                 
14)

 § 250za Občianskeho súdneho poriadku. 
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§ 55 

Číslovanie kandidátnych listín 

Ústredná volebná komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí ţrebom 

číslo, ktorým sa označí kandidátna listina kaţdej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej 

listine, ktorá je zaregistrovaná rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pridelí 

Ústredná volebná komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyţrebovaným číslom. 

Vyţrebované čísla kandidátnych listín Ústredná volebná komisia zverejnení na svojom 

webovom sídle. 

§ 56 

Späťvzatie kandidátnej listiny, 

vzdanie sa a odvolanie kandidatúry 

(1) Politická strana alebo koalícia môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne 

prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. 

(2) Kandidát sa môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne 

vzdať. Do tohto času môţe jeho kandidatúru písomne odvolať prostredníctvom 

splnomocnenca aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala. 

(3) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo 

odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi Ústrednej volebnej komisie, ktorý 

zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach a na webovom sídle Ústrednej volebnej 

komisie. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo 

odvolanie kandidatúry nemoţno vziať späť. 

(4) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, 

zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho 

neprihliada. 

§ 57 

Hlasovacie lístky 

(1) Hlasovací lístok sa vyhotovuje pre kaţdú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna 

listina bola zaregistrovaná. 

(2) Ústredná volebná komisia zabezpečuje prostredníctvom ministerstva vnútra na základe 

zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov.  

(3) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyţrebované číslo kandidátnej listiny, deň 

konania volieb, neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán 

tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, 

zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie 

kandidátov na hlasovacom lístku musí byť 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. Správnosť 

údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje Ústredná volebná komisia a originál 

hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je 

podkladom na tlač hlasovacích lístkov. 

(4) Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, 

na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. 

(5) Ak politická strana pouţíva vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na 

hlasovacom lístku rovnakým spôsobom, ako názvy ostatných politických strán. 
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(6) Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky Ústrednej volebnej komisii a starostom 

obcí prostredníctvom obvodných úradov najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb. 

Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania 

volieb okrskovým volebným komisiám. 

(7) Osoba oprávnená voliť, ktorá hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane 

hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb. 

(8) Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k 

zrušeniu politickej strany, alebo politickej strany, ktorá je súčasťou koalície v čase po 

zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany alebo koalície sa 

nevytlačia, a ak sú vytlačené, okrskové volebné komisie zabezpečia, aby sa vo volebných 

miestnostiach nerozdávali; ak uţ boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada. 

PÄTNÁSTA HLAVA 

VYSIELANIE POLITICKEJ REKLAMY 

§ 58 

Vysielanie politickej reklamy  

(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre 

kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu, spolu však najviac desať hodín 

vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať 

hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na 

vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, 

inak zaniká. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany 

alebo koalície. Rozhlas a televízia Slovenska zabezpečí zreteľné označenie a oddelenie tohto 

vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, ţe ide o platené vysielanie. 

(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín 

vysielacieho času na diskusné relácie a to pre rozhlasové vysielanie a desať hodín 

vysielacieho času na diskusné relácie a to pre televízne vysielanie. 

(3) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie
15)

 (ďalej len 

„vysielateľ s licenciou“), môţe vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút 

vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac desať 

hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce 

politické strany alebo koalície. Vysielateľ s licenciou zabezpečí zreteľné označenie a 

oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, ţe ide o platené 

vysielanie. 

(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 

aţ 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany alebo koalície tak, aby určením času 

vysielania nebola ţiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Časy vysielania sa 

prideľujú na základe ţrebu. Námietky voči takto rozdelenému času sú neprípustné. 

Zaraďovanie kandidujúcich subjektov do diskusných relácií musí byť vyváţené tak, aby 

zodpovedalo postaveniu kandidujúceho subjektu v spoločnosti. 

(5) Vysielateľ s licenciou môţe v čase volebnej kampane  vysielať okrem relácií podľa 

odseku 3 diskusné relácie so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo koalícií len v 

prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre 

                                                 
15)

 § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 

telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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vysielanie a retransmisiu
16)

 (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je v tom prípade povinný 

predloţiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt relácie, ktorý musí okrem 

iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola ţiadna politická 

strana alebo koalícia znevýhodnená. Zaradenie takejto relácie sa nepovaţuje za zmenu 

programovej sluţby.
17)

 

(6) Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vysielanie politickej reklamy 

alebo na účasť v diskusných reláciách rieši Ústredná volebná komisia. Jej rozhodnutie v tejto 

veci je záväzné. 

(7) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a 

vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Rozhlas a 

televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce 

politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké 

cenové a platobné podmienky. 

(8) Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom 

vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý vo vysielaní politickej reklame sa 

nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.
18)

 

(9) Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovaţuje vysielanie spravodajských a 

publicistických relácií, ak sa realizujú v súlade s programovou sluţbou.
17)

 

(10) Vysielanie iných relácií neţ sú uvedené v odsekoch 2, 5 a 9 a vysielanie politickej 

reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech 

alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície, je zakázané. 

(11) Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje 

podľa osobitných predpisov.
19)

 

ŠESTNÁSTA HLAVA 

PRÍPRAVA VOLIEB A HLASOVANIE 

§ 59 

Vyhlásenie volieb 

(1) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky najneskôr 110 dní pred dňom ich konania.  

(2) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok 

volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa doručenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej 

republiky Národnej rade Slovenskej republiky. 

§ 60 

Spôsob voľby 

(1) Osoba oprávnená voliť môţe voliť na území Slovenskej republiky 

a) vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaná, alebo 

                                                 
16)

 § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
17)

 § 3 ods. 1 aţ 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových sluţieb a poskytovaní iných obsahových 

sluţieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v 

znení neskorších predpisov. 
18)

 § 36 a 37 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
19)

 § 16, § 64 aţ 67 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



 27 

b) v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

(2) Osoba oprávnená voliť môţe voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou. 

 

(3) Poštou môţe voliť 

a) osoba oprávnená voliť, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá 

bola na základe ţiadosti zapísaná do osobitného zoznamu voličov, 

b) osoba oprávnená voliť, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb 

sa zdrţiava mimo jej územia a o voľbu poštou poţiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

§ 61 

Spôsob hlasovania 

(1) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do volebnej miestnosti 

s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predloţení občianskeho 

preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k 

zoznamu voličov a vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

(2) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaná v zozname voličov, dopisuje 

okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloţeného občianskeho 

preukazu. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovacie lístky a 

prázdnu obálku. 

(3) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu, dopisuje okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predloţení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia 

vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

(4) Osoba oprávnená voliť vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do 

obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môţe 

zakrúţkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom 

hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. 

§ 62 

Voľba poštou osobou oprávnenou voliť, 

ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

(1) Osoba oprávnená voliť, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môţe 

poţiadať písomne alebo elektronicky o voľbu poštou. Ţiadosť musí byť doručená Ústrednej 

volebnej komisii najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb. Na ţiadosť doručenú po 

ustanovenej lehote sa neprihliada. 

(2) Ţiadosť musí obsahovať tieto údaje o osobe oprávnenej voliť 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo, a ak jej nebolo pridelené, dátum narodenia, 

c) adresu miesta pobytu v cudzine. 

(3) Osoba oprávnená voliť k ţiadosti pripája 

a) čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, ţe nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

b) fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi osoby 

oprávnenej voliť alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 
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(4) Ústredná volebná komisia zasiela najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb osobe 

oprávnenej voliť, ktorá poţiadala o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine 

a) obálku podľa § 24 ods. 3 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ústrednej volebnej komisie, 

b) hlasovacie lístky, 

c) návratnú obálku, 

d) poučenie o spôsobe hlasovania. 

(5) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej 

uvedená adresa sídla Ústrednej volebnej komisie ako adresáta a adresa osoby oprávnenej 

voliť ako odosielateľa. 

(6) Osoba oprávnená voliť na hlasovacom lístku, môţe zakrúţkovaním poradového čísla 

najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z 

kandidátov dáva prednosť. 

(7) Osoba oprávnená voliť vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do 

návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza osoba oprávnená voliť. 

(8) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli 

doručené Ústrednej volebnej komisie najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania 

volieb. 

(9) Ústredná volebná komisia v deň konania volieb zakrúţkuje poradové čísla osôb 

oprávnených voliť a vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov. Po otvorení 

návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá obálky do volebnej 

schránky. 

(10) Ústredná volebná komisia začne zisťovať výsledky hlasovania v deň konania volieb 

po 18.00 hodine. 

(11) Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania sa vzťahujú ustanovenia § 31 ods. 2 aţ 4 

a § 64 a 65 primerane.  

(12) Ústredná volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou 

osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia Ústrednej volebnej komisie. Ak niektorý z 

členov Ústrednej volebnej komisie zápisnicu o výsledku volieb nepodpísal, dôvody 

nepodpísania sa uvedú. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb nemá vplyv na jej platnosť. 

(13) Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania poštou osobami 

oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky uvádza  

a) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v osobitnom zozname voličov, 

b) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 

c) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré vyuţili právo prednostného hlasu pre kandidátov 

politickej strany alebo koalície,  

e) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa 

politických strán alebo koalícií. 

§ 63 

Voľba poštou osobou oprávnenou voliť, 

ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

a v čase volieb sa zdrţiava mimo jej územia 

(1) Osoba oprávnená voliť, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase 

volieb sa zdrţiava mimo jej územia, môţe poţiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého 
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pobytu o voľbu poštou. Ţiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní pred dňom konania 

volieb. 

(2) Ţiadosť musí obsahovať tieto údaje o osobe oprávnenej voliť  

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo,  

c) adresu trvalého pobytu, 

d) adresu miesta pobytu v cudzine.  

(3) Obec zasiela osobe oprávnenej voliť najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb na 

ňou určenú adresu pobytu v cudzine 

a) obálku podľa § 24 ods. 3, 

b) hlasovacie lístky, 

c) návratnú obálku, 

d) poučenie o spôsobe hlasovania. 

(4) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej 

uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa osoby oprávnenej voliť ako 

odosielateľa. 

(5) Osoba oprávnená voliť na hlasovacom lístku, môţe zakrúţkovaním poradového čísla 

najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z 

kandidátov dáva prednosť. 

(6) Osoba oprávnená voliť vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do 

návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza osoba oprávnená voliť. 

(7) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli 

doručené obci trvalého pobytu osoby oprávnenej voliť najneskôr v posledný pracovný deň 

pred dňom konania volieb. 

(8) Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej 

okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté. 

(9) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúţkuje poradové čísla 

osôb oprávnených voliť a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných 

obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do 

volebnej schránky. 

SEDEMNÁSTA HLAVA 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

§ 64 

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii 

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie 

lístky podľa politických strán a koalícií. Sčítava hlasovacie lístky odovzdané pre kaţdú 

politickú stranu a koalíciu, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zisťuje počet osôb oprávnených 

voliť, ktoré vyuţili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície. 

Ďalej okrsková volebná komisia sčítava prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým 

kandidátom na hlasovacích lístkoch. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku 

hlasovania vo volebnom okrsku. 
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§ 65 

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

(1) Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. 

Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, a hlasovacie lístky 

politických strán alebo koalícií podľa § 57 ods. 8. 

(2) Ak osoba oprávnená voliť dala na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom 

kandidátom, hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej strany alebo koalície, na 

prednostné hlasy sa však neprihliada. 

§ 66 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku uvádza  

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku podľa § 61 ods. 4, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 

f) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu, 

g) počet osôb oprávnených voliť, ktoré vyuţili právo prednostného hlasu pre kandidátov 

politickej strany alebo koalície,  

h) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa 

politických strán alebo koalícií. 

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodnej volebnej komisii. Okrsková volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn obvodnej volebnej komisie. 

§ 67 

Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou 

Obvodná volebná komisia zisťuje 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 vyţiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; 

zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak poţiada 

okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môţu byť 

prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných 

útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s  

prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná komisia. 

§ 68 

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza 

a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku podľa § 61 ods. 4, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 
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f) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu, 

g) počet osôb oprávnených voliť, ktoré vyuţili právo prednostného hlasu pre kandidátov 

politickej strany alebo koalície,  

h) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa 

politických strán alebo koalícií. 

(2) Obvodná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej volebnej 

komisii snímok podpísanej zápisnice o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného 

rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej volebnej komisii poštou. Obvodná volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť  na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Volebné dokumenty 

odovzdáva do úschovy obvodnému úradu. 

Podmienky prideľovania mandátov 

§ 69 

(1) Ústredná volebná komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných 

pre kaţdú politickú stranu a koalíciu. 

(2) Ústredná volebná komisia ďalej zisťuje, 

a) ktoré politické strany získali menej ako päť percent z celkového počtu odovzdaných 

platných hlasov, 

b) ktoré koalície zloţené z dvoch alebo troch politických strán získali menej ako sedem 

percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, 

c) ktoré koalície zloţené najmenej zo štyroch politických strán získali menej ako desať 

percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. 

(3) Politické strany alebo koalície, ktoré získali viac hlasov z celkového počtu 

odovzdaných platných hlasov ako je uvedené v odseku 2, postupujú do ďalšieho zisťovania 

volebných výsledkov. Na platné hlasy odovzdané politickým stranám a koalíciám podľa 

odseku 2 Ústredná volebná komisia neprihliada. 

§ 70 

(1) Ak Ústredná volebná komisia zistí, ţe podľa § 69 nepostupuje do ďalšieho zisťovania 

volebných výsledkov ţiadna politická strana alebo koalícia, zníţi 

a) hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent, ak ide o politickú stranu podľa § 69 

ods. 2 písm. a), 

b) hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent, ak ide o koalíciu podľa § 69 ods. 2 

písm. b),  

c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent, ak ide o koalíciu podľa § 69 ods. 2 

písm. c). 

 (2) Ústredná volebná komisia postupne zniţuje percentuálnu hranicu podľa odseku 1 tak, 

aby do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov postúpili aspoň dve politické strany alebo 

dve koalície alebo aspoň jedna politická strana a jedna koalícia. 

§ 71 

Prideľovanie mandátov 

(1) Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa 

vydelí číslom 151. Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo je 

republikovým volebným číslom. 

(2) Celkový počet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí 

republikovým volebným číslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, 
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koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická 

strana alebo koalícia získala. 

(3) Ak sa takým spôsobom pridelil o jeden mandát viac, neţ sa mal prideliť, odpočíta sa 

prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala najmenší zostatok 

delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane alebo koalícii, 

ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhoduje ţreb. 

(4) Ak neboli tým spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo 

koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, Ústredná 

volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, 

ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát 

politickej strane alebo koalícii, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je aj počet hlasov 

rovnaký, rozhoduje ţreb. 

(5) V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty 

pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však osoby oprávnené 

voliť, ktoré odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu alebo koalíciu, vyuţili právo 

prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal aspoň tri percentá 

prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu 

alebo koalíciu. Ak politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac 

kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti 

postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnosť 

prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku. 

(6) Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi. 

§ 72 

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie 

Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza 

a) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, 

b) počet volebných okrskov, 

c) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku podľa § 61 ods. 4, 

f) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 

g) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu, 

h) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov, spolu s údajmi o výsledkoch 

prednostného hlasovania, z toho počet zvolených ţien a počet zvolených muţov, 

i) mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch 

prednostného hlasovania. 

§ 73 

Osvedčenie o zvolení 

Ústredná volebná komisia vydáva kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení. 

§ 74 

Nastupovanie náhradníkov 

(1) Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej 

politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak 

však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí 
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získali aspoň tri percentá prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet 

prednostných hlasov. 

(2) Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostáva mandát 

neobsadený do konca volebného obdobia. 

(3) Ak bola politická strana zrušená,
20)

 náhradník nenastupuje a mandát zostáva 

neobsadený do konca volebného obdobia. 

(4) Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretoţe poslanec bol vymenovaný do funkcie 

člena vlády Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, 

vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, 

štátneho tajomníka, riaditeľa Slovenskej informačnej sluţby
21)

 (ďalej len „funkcia“), alebo ak 

je poslanec vo výkone väzby,
22)

 nastupuje náhradník. 

(5) Nastúpenie náhradníka vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 

dní po dni, v ktorom sa mandát uprázdnil, alebo keď nastala skutočnosť podľa odseku 4. 

Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, ţe sa stal poslancom, a od ktorého dňa; 

náhradníkovi podľa odseku 4 sa v osvedčení uvedie aj to, ţe jeho mandát poslanca trvá len 

počas výkonu funkcie poslanca, na ktorého neuplatňovaný mandát nastúpil ako náhradník, 

alebo len počas výkonu väzby poslanca, na ktorého neuplatňovaný mandát nastúpil ako 

náhradník. Po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v 

pôvodnom poradí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20)

 § 14 zákona č. 85/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
21)

 Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. 

Čl. 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone 

funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. 
22)

 Čl. 78 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. 
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TRETIA ČASŤ 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

OSEMNÁSTA HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 75 

 Právo voliť 

(1) Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan 

Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a občan iného 

členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý 

pobyt
6)

 (ďalej len „občan iného členského štátu“). 

(2) Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a 

ani na území iného členského štátu Európskej únie, má právo voliť do Európskeho 

parlamentu, ak sa v deň konania volieb zdrţiava na území Slovenskej republiky. 

(3) Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky nemá občan 

iného členského štátu, ktorý bol pozbavený práva voliť v členskom štáte Európskej únie, 

ktorého je štátnym občanom. 

(4) Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách moţno len v jednom členskom 

štáte Európskej únie. 

§ 76 

 Právo byť volený 

(1) Za poslanca Európskeho parlamentu môţe byť zvolený 

a) občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a 

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

b) občan iného členského štátu, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, 

má povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a nebol zbavený práva byť 

volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom. 

(2) Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách moţno len v 

jednom členskom štáte Európskej únie. 

(3) Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína 

plynúť dňom začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách. 

DEVÄTNÁSTA HLAVA 

VOLEBNÝ OBVOD A ZÁPIS DO ZOZNAMU VOLIČOV 

§ 77 

Volebný obvod 

Územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný obvod. 
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§ 78 

Zápis občana iného členského štátu do zoznamu voličov 

 (1) Občana iného členského štátu, zapisuje obec do zoznamu voličov na jeho vlastnú 

ţiadosť. Ţiadosť predkladá obci trvalého pobytu najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb, 

inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká. K ţiadosti občan iného členského štátu 

pripája vyhlásenie, v ktorom uvedie 

a) svoju štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky 

b) volebný obvod členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, v ktorom bol 

naposledy zapísaný v zozname voličov, 

c) ţe vykoná svoje právo voliť len na území Slovenskej republiky a  

d) ţe nebol zbavený práva voliť v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym 

občanom. 

(2) Ţiadosť o zapísanie do zoznamu voličov sa podáva na tlačive, ktoré vydáva Ústredná 

volebná komisia. 

(3) O zapísaní alebo nezapísaní do zoznamu voličov písomne informuje obec ţiadateľa 

bezodkladne. Na námietkové konanie sa vzťahuje § 10. 

(4) Zoznam občanov iného členského štátu zapísaných v obci do zoznamu voličov 

s údajmi podľa odseku 1 písm. b) a s údajmi podľa § 9 ods. 3 zasiela obec do desiatich dní po 

uplynutí lehoty podľa odseku 1 Ústrednej volebnej komisii, ktorá ho prostredníctvom 

ministerstva vnútra doručuje príslušnému členskému štátu Európskej únie. 

(5) Ministerstvo vnútra informuje obec, v ktorej má občan Slovenskej republiky trvalý 

pobyt o jeho zapísaní do zoznamu voličov iného členského štátu Európskej únie. Obec na 

základe oznámenia ministerstva vnútra vyčiarkne zo zoznamu voličov občana Slovenskej 

republiky, ktorý je zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie. 

§ 79  

Hlasovací preukaz 

(1) Osobe oprávnenej voliť, ktorá nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaná, vydá obec na jej ţiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu 

voličov ju vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

(2) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne 

najneskôr posledný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací 

preukaz bezodkladne. 

(3) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne, tak 

aby ţiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania 

volieb. Prostredníctvom osoby splnomocnenej ţiadateľom moţno poţiadať o vydanie 

hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb. Podpis osoby 

oprávnenej voliť musí byť na ţiadosti alebo splnomocnení osvedčený. Obec zašle hlasovací 

preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v ţiadosti neuvedie inú 

korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia ţiadosti. 

(4) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky 

najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na 

svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie ţiadostí. V tomto prípade musí 

ţiadosť obsahovať: 

a) údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3, 

b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 
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(5) Obec zasiela hlasovací preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v 

ţiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia 

ţiadosti. 

(6) Ak osoba oprávnená voliť v písomnej ţiadosti alebo elektronickej ţiadosti uvedie, ţe 

hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v ţiadosti uviesť jej meno a priezvisko, číslo 

občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 

svojim podpisom. 

(7) Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje Ústredná volebná komisia 

prostredníctvom ministerstva vnútra. Ústredná volebná komisia doručí hlasovacie preukazy 

obciam prostredníctvom obvodných úradov. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať 

ochranné prvky, obsahovať údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3. Hlasovací 

preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť 

ďalej údaj o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, jej podpis a dátum jeho vydania. 

(8) O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo 

hlasovacieho preukazu, údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho 

vydania. Súčasťou evidencie je ţiadosť osoby oprávnenej voliť o vydanie hlasovacieho 

preukazu. 

(9) Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku. 

DVADSIATA HLAVA 

VOLEBNÉ ORGÁNY 

§ 80 

Obvodná volebná komisia 

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorej 

kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie 

o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi 

obvodného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo elektronicky. 

Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  

(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1, 

alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva 

prednosta obvodného úradu.  

(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta obvodného úradu. 

(6) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik 

členstva zástupcu tejto politickej strany alebo koalície v obvodnej volebnej komisii. 
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(7) Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(8) Obvodná volebná komisia 

a) dohliada na dodrţiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní volieb, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto 

zákona, 

c) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb, 

d) prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, 

e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania, 

f) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania, 

g) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu. 

(9) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom 

obvodného úradu. 

§ 81 

Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie 

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného 

úradu. 

§ 82 

Okrsková volebná komisia 

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorej 

kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie 

o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce 

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(5) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik 

členstva zástupcu tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii. 

(6) Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 
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(7) Okrsková volebná komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, 

b) dopisuje v deň konania volieb do zoznamu voličov osoby oprávnené voliť, 

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,  

d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci. 

DVADSIATA PRVÁ HLAVA 

KANDIDÁTNE LISTINY 

A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN 

§ 83  

Kandidátna listina 

(1) Kandidátnu listinu môţe podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného 

zákona
10)

. Politická strana podáva kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca 

v písomnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní pred dňom konania volieb 

Ústrednej volebnej komisii. Lehota na podanie kandidátnej listiny končí uplynutím 16.00 

hodiny posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným 

spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(2) Politické strany môţu pre účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu 

listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôţe podať kandidátnu 

listinu samostatne. 

(3) Kandidátna listina obsahuje 

a) neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán tvoriacich 

koalíciu, 

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul
13)

, dátum 

narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským 

číslom pri všetkých kandidátoch, 

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany 

a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis 

osoby oprávnenej konať v mene kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok 

pečiatky kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

(4) Ku kandidátnej listine musí byť pripojené 

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kaţdého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, v 

ktorom 

1. občan Slovenskej republiky uvedie, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na 

inej kandidátnej listine, nekandiduje v inom členskom štáte Európskej únie a nemá 

prekáţky práva byť volený, 

2. občan iného členského štátu uvedie svoju štátnu príslušnosť, volebný obvod v členskom 

štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, v ktorom bol naposledy zapísaný v 

zozname voličov, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej 

listine a nemá prekáţky práva byť volený, nekandiduje v inom členskom štáte 

Európskej únie; súčasne predloţí v slovenskom jazyku osvedčenie kompetentných 

správnych orgánov členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, ţe 

nebol zbavený práva byť volený vo voľbách alebo ţe týmto orgánom nie je známa 

takáto príčina nespôsobilosti. 

b) potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 1 700 eur (ďalej len „kaucia“), 
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c) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s 

uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú moţno doručovať písomnosti; úkonmi 

splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom 

splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôţe byť 

kandidát. 

(5) Na kandidátnej listine môţe politická strana alebo koalícia uviesť najviac toľko 

kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených za Slovenskú republiku do Európskeho 

parlamentu. 

(6) Na kandidátnej listine môţe politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej 

listine koalície, sa môţu uviesť grafické znaky politických strán, ktoré tvoria koalíciu. 

(7) Ústredná volebná komisia zisťuje, či predloţené kandidátne listiny obsahujú náleţitosti 

podľa odseku 3 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odseku 4. Ak to tak nie je, Ústredná 

volebná komisia vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v určenej lehote 

kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. 

(8) Po podaní kandidátnej listiny nie je moţné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších 

kandidátov, ani meniť ich poradie. 

(9) Kaucia sa uhrádza na osobitný účet, ktorý na tento účel zriaďuje Ústredná volebná 

komisia. Ústredná volebná komisia oznamuje číslo účtu politickej strane alebo koalícii, ktorá 

o to poţiadala. Ústredná volebná komisia vracia 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 aspoň tri percentá z 

celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom 

štátneho rozpočtu. 

§ 84 

Preskúmavanie kandidátnych listín 

(1) Ústredná volebná komisia preskúmava predloţené kandidátne listiny najneskôr 80 dní 

pred dňom konania volieb. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva Ústredná volebná 

komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru. Kandidátnu listinu, ku ktorej 

nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, Ústredná volebná komisia nepreskúmava. 

(2) Ústredná volebná komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,  

a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 76, 

b) ktorý má prekáţku práva byť volený podľa § 6, 

c) ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 83 ods. 4 písm. a) alebo osvedčenie podľa § 83 ods. 4 

písm. a) bod 2, 

d) ktorý je uvedený na viacerých kandidátnych listinách,  

e) ktorý je uvedený na kandidátnej listine v inom členskom štáte Európskej únie, alebo  

f) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 83 ods. 5. 

§ 85 

Registrácia kandidátnych listín 

(1) Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 70 dní pred dňom konania volieb 

kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli 

upravené podľa § 84 ods. 2. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia 

hlasovacích lístkov. 
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(2) Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej 

listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátnu listinu, ktorú nemoţno 

upraviť podľa § 84 ods. 2. 

(3) O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami 

alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny vyhotoví Ústredná volebná komisia 

bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda a vyzve splnomocnencov politických 

strán a koalícií, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak splnomocnenec politickej strany 

alebo koalície neprevezme rozhodnutie v ustanovenej lehote, povaţuje sa rozhodnutie za 

prevzaté. 

(4) Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s 

úpravami podľa § 84 ods. 2 a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny 

môţe dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia podať návrh na vydanie 

rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia 

o zaregistrovaní kandidátnej listiny na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
14)

 Návrh moţno 

podať do troch dní odo dňa rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie. 

(5) Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej 

listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, Ústredná volebná komisia vykoná 

rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do 24 hodín od jeho doručenia 

vyznačením registrácie na kandidátnej listine. 

(6) Ústredná volebná komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam 

kandidátov podľa politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač 

v potrebnom počte a prostredníctvom obvodných úradov ho doručuje obciam najneskôr 40 

dní pred dňom konania volieb. Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní pred dňom konania 

volieb bol zoznam kandidátov doručený kaţdej osobe oprávnenej voliť. V zozname sa uvádza 

vyţrebované číslo kandidátnej listiny, neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené 

názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko, akademický 

titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa 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) Zoznam občanov iného členského štátu Európskej únie uvedených na 

zaregistrovaných kandidátnych listinách s údajmi podľa § 78 ods. 1 písm. a) a b) a § 83 ods. 3 

písm. b) doručuje ministerstvo vnútra v lehote najneskôr 30 dní pred dňom konania volieb 

príslušnému členskému štátu Európskej únie. 

(8) Ministerstvo vnútra informuje Ústrednú volebnú komisiu o občanoch Slovenskej 

republiky kandidujúcich v inom členskom štáte Európskej únie. 

(9) Ak Ústredná volebná komisia zistí, ţe kandidát uvedený na zaregistrovanej 

kandidátnej listine kandiduje aj v inom členskom štáte Európskej únie, bezodkladne 

zabezpečuje zverejnenie tejto skutočnosti vo volebných miestnostiach a na svojom webovom 

sídle. Údaje o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na 

neho neprihliada. 

§ 86 

Číslovanie kandidátnych listín 

Ústredná volebná komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí ţrebom 

číslo, ktorým sa označí kandidátna listina kaţdej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej 

listine, ktorá je zaregistrovaná rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pridelí 

Ústredná volebná komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyţrebovaným číslom. 
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Vyţrebované čísla kandidátnych listín Ústredná volebná komisia zverejnení na svojom 

webovom sídle. 

§ 87 

Späťvzatie kandidátnej listiny, 

vzdanie sa a odvolanie kandidatúry 

(1) Politická strana alebo koalícia môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne 

prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. 

(2) Kandidát sa môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne 

vzdať. Do tohto času môţe jeho kandidatúru písomne odvolať prostredníctvom 

splnomocnenca aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala. 

(3) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo 

odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi Ústrednej volebnej komisie, ktorý 

zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach a na webovom sídle Ústrednej volebnej 

komisie. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo 

odvolanie kandidatúry nemoţno vziať späť. 

(4) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, 

zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho 

neprihliada. 

§ 88 

Hlasovacie lístky 

(1) Hlasovací lístok sa vyhotovuje pre kaţdú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna 

listina bola zaregistrovaná.  

(2) Ústredná volebná komisia zabezpečuje prostredníctvom ministerstva vnútra na základe 

zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov.  

(3) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyţrebované číslo kandidátnej listiny, deň 

konania volieb, neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán 

tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, 

zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie 

kandidátov na hlasovacom lístku musí byť 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. Správnosť 

údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje Ústredná volebná komisia a originál 

hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je 

podkladom na tlač hlasovacích lístkov 

(4) Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, 

na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. 

(5) Ak politická strana pouţíva vo svojom názve veľké písmená, uvedie sa jej názov na 

hlasovacom lístku rovnakým spôsobom, ako názvy ostatných politických strán. 

(6) Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky starostom obcí prostredníctvom 

obvodných úradov najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb. Starostovia obcí zabezpečia, 

aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania volieb okrskovým volebným 

komisiám. 

(7) Osoba oprávnená voliť dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania 

volieb. 
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(8) Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k 

zrušeniu politickej strany, alebo politickej strany, ktorá je súčasťou koalície v čase po 

zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany alebo koalície sa 

nevytlačia, a ak sú vytlačené, okrskové volebné komisie zabezpečia, aby sa vo volebných 

miestnostiach nerozdávali; ak uţ boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada. 

DVADSIATA DRUHÁ HLAVA 

VYSIELANIE POLITICKEJ REKLAMY 

§ 89 

Vysielanie politickej reklamy  

(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre 

kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu, spolu však najviac desať hodín 

vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať 

hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na 

vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, 

inak zaniká. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany 

alebo koalície. Rozhlas a televízia Slovenska zabezpečí zreteľné označenie a oddelenie tohto 

vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, ţe ide o platené vysielanie. 

(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín 

vysielacieho času na diskusné relácie a to pre rozhlasové vysielanie a desať hodín 

vysielacieho času na diskusné relácie a to pre televízne vysielanie. 

(3) Vysielateľ s licenciou
15)

 môţe vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 

minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac 

desať hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce 

politické strany alebo koalície. Vysielateľ s licenciou zabezpečí zreteľné označenie a 

oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, ţe ide o platené 

vysielanie. 

(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 

aţ 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany alebo koalície tak, aby určením času 

vysielania nebola ţiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Časy vysielania sa 

prideľujú na základe ţrebu. Námietky voči takto rozdelenému času sú neprípustné. 

Zaraďovanie kandidujúcich subjektov do diskusných relácií musí byť vyváţené tak, aby 

zodpovedalo postaveniu kandidujúceho subjektu v spoločnosti. 

(5) Vysielateľ s licenciou môţe v čase volebnej kampane  vysielať okrem relácií podľa 

odseku 3 diskusné relácie so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo koalícií len v 

prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre 

vysielanie a retransmisiu
16)

 (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je v tom prípade povinný 

predloţiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt relácie, ktorý musí okrem 

iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola ţiadna politická 

strana alebo koalícia znevýhodnená. Zaradenie takejto relácie sa nepovaţuje za zmenu 

programovej sluţby.
17)

 

(6) Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vysielanie politickej reklamy 

alebo na účasť v diskusných reláciách rieši Ústredná volebná komisia. Jej rozhodnutie v tejto 

veci je záväzné. 
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(7) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a 

vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Rozhlas a 

televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce 

politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké 

cenové a platobné podmienky. 

(8) Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom 

vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý vo vysielaní politickej reklame sa 

nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.
18)

 

(9) Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovaţuje vysielanie spravodajských a 

publicistických relácií, ak sa realizujú v súlade s programovou sluţbou.
17)

 

(10) Vysielanie iných relácií neţ sú uvedené v odsekoch 2, 5 a 9 a vysielanie politickej 

reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech 

alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície, je zakázané. 

(11) Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje 

podľa osobitných predpisov.
19)

 

DVADSIATA TRETIA HLAVA 

PRÍPRAVA VOLIEB A HLASOVANIE 

§ 90 

Vyhlásenie volieb 

(1) Voľby do Európskeho parlamentu vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky na základe rozhodnutia Rady Európskej únie najneskôr 110 dní pred dňom ich 

konania. Vo vyhlásení sa uvádza počet poslancov, ktorí sa majú voliť do Európskeho 

parlamentu na území Slovenskej republiky. 

(2) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok 

volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do Európskeho 

parlamentu do 30 dní odo dňa doručenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 

Národnej rade Slovenskej republiky. 

§ 91 

Spôsob hlasovania 

(1) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do volebnej miestnosti 

s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predloţení občianskeho 

preukazu alebo povolenia na pobyt pre cudzinca do zoznamu voličov. Okrsková volebná 

komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu voličov a vydáva osobe oprávnenej voliť 

hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

(2) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaná v zozname voličov, dopisuje 

okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloţeného občianskeho 

preukazu alebo povolenia na pobyt pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydáva osobe 

oprávnenej voliť hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

(3) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu, dopisuje okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predloţení občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt 



 44 

pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovacie lístky a 

prázdnu obálku. 

(4) Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 

veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu 

Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, dopisuje okrsková 

volebná komisia do zoznamu voličov po predloţení slovenského cestovného dokladu 

a potvrdenia o trvalom pobyte v cudzine. Zápis do zoznamu voličov okrsková volebná 

komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Okrsková volebná komisia 

vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

 (5) Osoba oprávnená voliť vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do 

obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môţe 

zakrúţkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov uvedených na jednom 

hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. 

DVADSIATA ŠTVRTÁ HLAVA 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

§ 92 

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii 

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie 

lístky podľa politických strán a koalícií.  Sčítava hlasovacie lístky odovzdané pre kaţdú 

politickú stranu a koalíciu, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zisťuje počet osôb oprávnených 

voliť, ktoré vyuţili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície. 

Ďalej okrsková volebná komisia sčítava prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým 

kandidátom na hlasovacích lístkoch. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku 

hlasovania vo volebnom okrsku. 

§ 93 

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

(1) Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. 

Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, a hlasovacie lístky 

politických strán alebo koalícií podľa § 88 ods. 8. 

(2) Ak osoba oprávnená voliť dala na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako dvom 

kandidátom, hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej strany alebo koalície, na 

prednostné hlasy sa však neprihliada. 

§ 94 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku uvádza 

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu, 

f) počet osôb oprávnených voliť, ktoré vyuţili právo prednostného hlasu pre kandidátov 

politickej strany alebo koalície, 
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g) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa 

politických strán alebo koalícií. 

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodnej volebnej komisii. Okrsková volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn obvodnej volebnej komisie. 

§ 95  

Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou 

Obvodná volebná komisia zisťuje 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 vyţiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; 

zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak poţiada 

okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môţu byť 

prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných 

útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s  

prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná komisia. 

§ 96  

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza 

a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu, 

f) počet osôb oprávnených voliť, ktoré vyuţili právo prednostného hlasu pre kandidátov 

politickej strany alebo koalície,  

g) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa 

politických strán alebo koalícií. 

(2) Obvodná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej volebnej 

komisii snímok podpísanej zápisnice o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného 

rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej volebnej komisii poštou. Obvodná volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť  na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Volebné dokumenty 

odovzdáva do úschovy obvodnému úradu. 

§ 97 

Podmienky prideľovania mandátov 

(1) Ústredná volebná komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných 

pre kaţdú politickú stranu a koalíciu. 

(2) Ústredná volebná komisia ďalej zistí, ktorá politická strana alebo koalícia získala aspoň 

päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Na platné hlasy odovzdané 

politickým stranám a koalíciám, ktoré získali menej neţ päť percent platných hlasov, 

Ústredná volebná komisia pri ďalšom zisťovaní výsledkov volieb neprihliada. 
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§ 98 

Prideľovanie mandátov 

(1) Súčet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície postupujúce do 

ďalšieho sčítania podľa § 97 ods. 2 sa vydelí počtom mandátov zväčšeným o číslo jeden. Číslo, 

ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo je republikovým volebným číslom. 

(2) Celkový počet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí 

republikovým volebným číslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, 

koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická 

strana alebo koalícia získala. 

(3) Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, neţ sa malo prideliť, odpočíta 

sa prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala najmenší zostatok 

delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane alebo koalícii, 

ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne ţreb. 

(4) Ak neboli týmto spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo 

koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, Ústredná 

volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, 

ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát 

politickej strane alebo koalícii, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov 

rovnaký, rozhodne ţreb. 

(5) V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty 

pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však osoby oprávnené 

voliť, ktoré odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu alebo koalíciu, vyuţili právo 

prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal aspoň tri percentá 

prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu 

alebo koalíciu. Ak politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac 

kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti 

postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnosť 

prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku. 

(6) Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi. 

§ 99 

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie  

Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza 

a) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, 

b) počet volebných okrskov, 

c) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

f) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu alebo koalíciu, 

g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov, z toho počet zvolených ţien 

a počet zvolených muţov, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania,  

h) mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch 

prednostného hlasovania. 

(2) Ústredná volebná komisia uverejní celkový výsledok volieb aţ po ukončení volieb v 

tom členskom štáte Európskej únie, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední. 
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(3) Ústredná volebná komisia odovzdá zápisnicu o výsledku volieb predsedovi Národnej 

rady Slovenskej republiky, ktorý odovzdá výsledky volieb konaných na území Slovenskej 

republiky Európskemu parlamentu. 

§ 100 

Osvedčenie o zvolení 

Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení. 

§ 101 

Nastupovanie náhradníkov 

(1) Ak sa v Európskom parlamente uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje 

náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, podľa poradia, v akom bol uvedený na 

kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje 

kandidát, ktorý získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 98 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 zrušená,
20)

 náhradník nenastupuje a mandát zostáva 

uprázdnený aţ do konca volebného obdobia. 

(4) Nastúpenie náhradníka vyhlasuje Ústredná volebná komisia do 15 dní od doručenia 

oznámenia Európskeho parlamentu o uprázdnení mandátu Národnej rade Slovenskej republiky. 

Náhradníkovi odovzdá osvedčenie, v ktorom sa uvedie, od ktorého dňa sa stal poslancom. 

Nastúpenie náhradníka bezodkladne oznámi Ústredná volebná komisia Národnej rade 

Slovenskej republiky. 

(5) O nastúpení náhradníka informuje Národná rada Slovenskej republiky Európsky 

parlament do 15 dní od doručenia oznámenia Ústrednej volebnej komisie. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

DVADSIATA PIATA HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 102 

Právo voliť 

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) má občan Slovenskej 

republiky. 

§ 103 

Hlasovací preukaz 

(1) Osobe oprávnenej voliť, ktorá nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaná, vydá obec na jej ţiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu 

voličov ju vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

(2) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne 

najneskôr posledný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací 

preukaz bezodkladne. 

(3) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne, tak 

aby ţiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania 

volieb. Prostredníctvom osoby splnomocnenej ţiadateľom moţno poţiadať o vydanie 

hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb. Podpis osoby 

oprávnenej voliť musí byť na ţiadosti alebo splnomocnení osvedčený. Obec zašle hlasovací 

preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v ţiadosti neuvedie inú 

korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia ţiadosti. 

(4) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky 

najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na 

svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie ţiadostí. V tomto prípade musí 

ţiadosť obsahovať: 

a) údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3, 

b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

(5) Obec zasiela hlasovací preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v 

ţiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia 

ţiadosti. 

(6) Ak osoba oprávnená voliť v písomnej ţiadosti alebo elektronickej ţiadosti uvedie, ţe 

hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v ţiadosti uviesť jej meno a priezvisko, číslo 

občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 

svojim podpisom. 

(7) Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje Ústredná volebná komisia 

prostredníctvom ministerstva vnútra. Ústredná volebná komisia doručí hlasovacie preukazy 

obciam prostredníctvom obvodných úradov. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať 

ochranné prvky, obsahovať údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3. Hlasovací 

preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť 

ďalej údaj o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, jej podpis a dátum jeho vydania. 
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(8) O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo 

hlasovacieho preukazu, údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho vydania. 

Súčasťou evidencie je ţiadosť osoby oprávnenej voliť o vydanie hlasovacieho preukazu. 

(9) Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku.  

DVADSIATA ŠIESTA HLAVA 

VOLEBNÉ ORGÁNY 

§ 104  

Obvodná volebná komisia 

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá je 

zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal 

(ďalej len „petičný výbor“) jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní 

člena a náhradníka doručuje politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi 

obvodného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú 

moţno doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo meno, priezvisko, 

podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej pečiatky; v prípade 

petičného výboru podpis osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo elektronicky. 

Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1, 

alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva 

prednosta obvodného úradu.  

(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta obvodného úradu. 

(6) Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o 

odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(7) Obvodná volebná komisia 

a) dohliada na dodrţiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní volieb, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto 

zákona, 

c) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb, 

d) prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, 

e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania, 

f) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania, 

g) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu. 

(8) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom 

obvodného úradu. 
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§ 105 

Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie 

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného 

úradu. 

§ 106 

Okrsková volebná komisia 

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá je 

zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal 

jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje 

politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí 

o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú 

moţno doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo meno, 

priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky; v prípade petičného výboru podpis osoby určenej pre styk s orgánom verejnej 

správy. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  

(4) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(5) Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 

o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, 

alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej 

volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj 

vtedy, ak člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka 

náhradníka. 

(6) Okrsková volebná komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, 

b) dopisuje v deň konania volieb do zoznamu voličov osoby oprávnené voliť, 

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,  

d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci. 

DVADSIATA SIEDMA HLAVA 

KANDIDÁT NA PREZIDENTA 

§ 107 

Návrh na kandidáta 

(1) Návrh na kandidáta musí obsahovať 

a) meno, priezvisko a akademický titul kandidáta, 

b) dátum narodenia, 

c) zamestnanie kandidáta, ktoré vykonáva v čase podania návrhu, 

d) adresu trvalého pobytu kandidáta, 
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e) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou a ţe spĺňa 

podmienky na zvolenie za prezidenta
23)

. 

(2) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky preskúmava do siedmich dní od 

doručenia návrhu na kandidáta, či návrh obsahuje zákonom ustanovené údaje; pri petícii 

preskúmava, či spĺňa náleţitosti podľa odseku 1, ako aj to, či petícia spĺňa poţiadavky 

ustanovené osobitným zákonom
24)

 a či z kaţdého petičného hárku je zrejmé, ţe ide o petíciu 

za určitého kandidáta. Ak návrh spĺňa ustanovené podmienky, predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky návrh prijme; inak ho odmietne. Oznámenie o prijatí alebo o odmietnutí 

návrhu predseda Národnej rady Slovenskej republiky doručuje do 24 hodín od prijatia alebo 

odmietnutia návrhu kandidátovi na prezidenta na adresu, ktorú kandidát uvedie, inak na 

adresu jeho trvalého pobytu. 

(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín od prijatia návrhu 

oznamuje Ústrednej volebnej komisii meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, vek, 

zamestnanie a adresu trvalého pobytu kandidáta. 

(4) Proti odmietnutiu návrhu môţe dotknutý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia 

o prijatie jeho návrhu na kandidáta na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
25)

 Návrh moţno 

podať do troch dní odo dňa doručenia oznámenia predsedu Národnej rady Slovenskej 

republiky o odmietnutí návrhu. 

(5) Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodne o prijatí návrhu na kandidáta, 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín od doručenia rozhodnutia 

oznamuje Ústrednej volebnej komisie skutočnosti podľa odseku 3.  

§ 108 

Vzdanie sa kandidatúry 

(1) Kandidát na prezidenta sa môţe písomne vzdať kandidatúry. Vyhlásenie o vzdaní sa 

kandidatúry kandidát doručuje najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb 

predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky túto skutočnosť bezodkladne oznamuje Ústrednej volebnej komisii, ktorá zabezpečí 

zverejnenie vzdania sa kandidatúry vo volebných miestnostiach a na svojom webovom sídle. 

Vzdanie sa kandidatúry nemoţno vziať späť. 

(2) Ak sa kandidát na prezidenta vzdal kandidatúry po vyhotovení hlasovacích lístkov, 

zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku. 

§ 109 

Hlasovací lístok 

(1) Hlasovací lístok sa vyhotovuje spoločný pre všetkých kandidátov, ktorých návrhy na 

kandidáta boli prijaté. Na hlasovacom lístku sa uvedie deň konania volieb, kandidáti v 

abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena, priezviska, akademického titulu, 

veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta a obce jeho trvalého pobytu. 

Kandidáti sa na hlasovacom lístku uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska. 

(2) Ústredná volebná komisia zabezpečí prostredníctvom ministerstva vnútra potrebný 

počet hlasovacích lístkov. 

                                                 
23)

 Čl. 103 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. a 

ústavného zákona č. 9/1999 Z.z. 
24)

 Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
25)

 § 250zb Občianskeho súdneho poriadku. 
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(3) Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje Ústredná volebná 

komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál 

hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. 

(4) Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, 

na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. 

(5) Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky starostom obcí prostredníctvom 

obvodných úradov. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené 

najneskôr v deň konania volieb okrskovým volebným komisiám. 

(6) Osoba oprávnená voliť dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania 

volieb.  

DVADSIATA ÔSMA HLAVA 

VYSIELANIE POLITICKEJ REKLAMY 

§ 110 

Vysielanie politickej reklamy  

a umiestňovanie volebných plagátov 

 (1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po jednej hodine vysielacieho času pre 

kandidáta na prezidenta, spolu však najviac 10 hodín vysielacieho času na vysielanie 

politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac 10 hodín vysielacieho času na vysielanie 

politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr 

päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká. Zodpovednosť za obsah 

politickej reklamy majú kandidáti na prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska zabezpečí 

zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, ţe 

ide o platené vysielanie. 

(2) Vysielateľ s licenciou
15)

 môţe vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 

minút vysielacieho času pre kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín 

vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidáti na prezidenta. 

Vysielateľ s licenciou zabezpečí zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných 

relácií odvysielaním oznamu, ţe ide o platené vysielanie. 

(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 

a 2 rovnomerne medzi kandidátov na prezidenta tak, aby určením času vysielania nebol 

ţiadny z kandidátov na prezidenta znevýhodnený. Časy vysielania sa prideľujú ţrebom. 

Námietky voči takto rozdelenému času sú neprípustné. 

(4) Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vysielanie politickej reklamy 

rieši Ústredná volebná komisia. Jej rozhodnutie v tejto veci je záväzné. 

(5) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a 

vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidáti na prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska a 

vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov na prezidenta rovnaké 

podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. 

(6) Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom 

vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý vo vysielaní politickej reklame sa 

nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.
18) 
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(7) Za politickú reklamu sa nepovaţuje vysielanie spravodajských a publicistických 

relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo obdobia podľa odseku 8 a sú 

v súlade s programovou sluţbou.
17) 

(8) Vysielanie iných relácií okrem spravodajských a publicistických relácií podľa odsekov 

2 a 10 a vysielanie politickej reklamy podľa odsekov 1 a 2, ktoré by mohli ovplyvniť 

hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta, je zakázané. 

(9) Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje 

podľa osobitných predpisov.
19) 

(10) Ak sa koná druhé kolo volieb, kampaň sa začína vyhlásením výsledkov prvého kola 

volieb Ústrednou volebnou komisiou a končí sa 48 hodín pred konaním druhého kola 

volieb. Ustanovenia odsekov 1 aţ 9 sa vzťahujú primerane aj na kampaň pred druhým 

kolom volieb s tým, ţe vysielací čas, ktorý vyčlení Rozhlas a televízia Slovenska, sú dve 

hodiny na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a dve hodiny na 

vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní; kandidáti uplatnia nárok na vysielací 

čas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb. Drţiteľ licencie môţe 

vyhradiť na kampaň pred druhým kolom volieb maximálne dve hodiny vysielacieho času. 

DVADSIATA DEVIATA HLAVA 

PRÍPRAVA VOLIEB A HLASOVANIE 

§ 111 

Vyhlásenie volieb 

(1) Voľby prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 55 

dní pred dňom ich konania. 

(2) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné, predseda Národnej 

rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby prezidenta do 30 dní odo dňa doručenia nálezu 

Ústavného súdu Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. 

§ 112 

Spôsob hlasovania 

(1) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do volebnej miestnosti 

s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predloţení občianskeho 

preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k 

zoznamu voličov a vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(2) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaná v zozname voličov, dopisuje 

okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloţeného občianskeho 

preukazu. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a 

prázdnu obálku. 

(3) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu, dopisuje okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predloţení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia 

vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(4) Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov 

veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do 

volebnej miestnosti, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predloţení 
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slovenského cestovného dokladu a potvrdenia o trvalom pobyte v cudzine. Zápis do zoznamu 

voličov okrsková volebná komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. 

Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(5) Osoba oprávnená voliť vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do 

obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku zakrúţkuje poradové číslo len jedného 

kandidáta. 

TRIDSIATA HLAVA 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

§ 113  

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii 

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné 

hlasovacie lístky a zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. 

Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

§ 114 

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke 

niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj 

hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. 

§ 115  

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku uvádza 

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov, 

f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

g) počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva 

kandidovať vzdal.  

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodnej volebnej komisii. Okrsková volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn obvodnej volebnej komisie. 

§ 116 

Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou 

Obvodná volebná komisia zisťuje 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 vyţiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; 

zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak poţiada 

okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môţu byť 

prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných 
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útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s  

prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná komisia. 

§ 117 

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza 

a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov, 

f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

g) počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva 

kandidovať vzdal.  

(2) Obvodná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej volebnej 

komisii snímok podpísanej zápisnice o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného 

rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej volebnej komisii poštou. Obvodná volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť  na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Volebné dokumenty 

odovzdáva do úschovy obvodnému úradu. 

§ 118 

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie 

(1) Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza 

a) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu, 

b) počet volebných okrskov, 

c) počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu, 

d) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov, 

f) počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva 

kandidovať vzdal, 

g) poradie kandidátov podľa počtu získaných platných hlasov, 

h) meno, priezvisko a akademický titul kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, alebo údaj 

o tom, ţe ţiaden z kandidátov nezískal potrebný počet platných hlasov.  

(2) Ústredná volebná komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky. 

§ 119 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

Vyhlásenie výsledkov volieb musí obsahovať 

a) meno, priezvisko a akademický titul kandidáta, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných 

hlasov a bol zvolený za prezidenta a meno, priezvisko a akademický titul ďalších 

kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali, alebo 

b) konštatovanie, ţe vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb, údaje o 

mene, priezvisku a akademickom titule kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola 

a poradie ďalších kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali. 
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§ 120 

Druhé kolo volieb 

(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných 

hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlasuje 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky. 

(2) V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 11 ods. 3, § 103, § 104 ods. 4 a odseky 6 

a 7,  § 105, § 106 ods. 5 a 6, § 108 aţ 119. 

(3) O čase a mieste konania druhého kola volieb informujú obce osoby oprávnené voliť 

spôsobom v mieste obvyklým. 

(4) Kandidát na funkciu prezidenta sa môţe po vyhlásení výsledkov prvého kola volieb 

písomne vzdať kandidatúry. 
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PIATA ČASŤ 

ĽUDOVÉ HLASOVANIE 

O ODVOLANÍ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

TRIDSIATA PRVÁ HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 121 

Právo hlasovať 

Právo hlasovať v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta má občan Slovenskej 

republiky.  

§ 122 

Hlasovací preukaz 

(1) Osobe oprávnenej voliť, ktorá nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaná, vydá obec na jej ţiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu 

voličov ju vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

(2) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne 

najneskôr posledný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací 

preukaz bezodkladne. 

(3) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne, tak 

aby ţiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania 

volieb. Prostredníctvom osoby splnomocnenej ţiadateľom moţno poţiadať o vydanie 

hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb. Podpis osoby 

oprávnenej voliť musí byť na ţiadosti alebo splnomocnení osvedčený. Obec zašle hlasovací 

preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v ţiadosti neuvedie inú 

korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia ţiadosti. 

(4) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky 

najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na 

svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie ţiadostí. V tomto prípade musí 

ţiadosť obsahovať: 

a) údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3, 

b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

(5) Obec zasiela hlasovací preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v 

ţiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia 

ţiadosti. 

(6) Ak osoba oprávnená voliť v písomnej ţiadosti alebo elektronickej ţiadosti uvedie, ţe 

hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v ţiadosti uviesť jej meno a priezvisko, číslo 

občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 

svojim podpisom. 

(7) Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje Ústredná volebná komisia 

prostredníctvom ministerstva vnútra. Ústredná volebná komisia doručí hlasovacie preukazy 

obciam prostredníctvom obvodných úradov. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať 

ochranné prvky, obsahovať údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3. Hlasovací 

preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť 

ďalej údaj o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, jej podpis a dátum jeho vydania. 
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(8) O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo 

hlasovacieho preukazu, údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho 

vydania. Súčasťou evidencie je ţiadosť osoby oprávnenej voliť o vydanie hlasovacieho 

preukazu. 

(9) Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku.  

TRIDSIATA DRUHÁ HLAVA 

ORGÁNY NA HLASOVANIE 

§ 123  

Obvodná volebná komisia 

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá je 

zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky jedného člena a jedného náhradníka. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia 

prednostovi obvodného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení ľudového 

hlasovania. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú 

moţno doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo meno, 

priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo elektronicky. 

Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1, 

alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje 

prednosta obvodného úradu.  

(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení ľudového hlasovania; zasadanie zvoláva prednosta obvodného 

úradu. 

(6) Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o 

odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením 

písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej komisie, ktorý 

povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloţí 

sľub najneskôr päť dní pred dňom konania ľudového hlasovania; to sa netýka náhradníkov. 

(7) Obvodná volebná komisia 

a) dohliada na dodrţiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní ľudového 

hlasovania, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto 

zákona, 

c) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave ľudového 

hlasovania, 

d) prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, 

e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania, 
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f) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania, 

g) odovzdáva dokumenty z ľudového hlasovania do úschovy obvodnému úradu. 

(8) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom 

obvodného úradu. 

§ 124 

Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie 

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného 

úradu. 

§ 125 

Okrsková volebná komisia 

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá je 

zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky jedného člena a jedného náhradníka. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi 

obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení ľudového hlasovania. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú 

moţno doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo meno, 

priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  

(4) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení ľudového hlasovania; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(5) Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 

o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením 

písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, 

ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen 

nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania ľudového hlasovania; to sa netýka 

náhradníkov. 

(6) Okrsková volebná komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, 

b) dopisuje v deň konania volieb do zoznamu voličov osoby oprávnené voliť, 

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,  

d) odovzdáva dokumenty z ľudového hlasovania do úschovy obci. 

TRIDSIATA TRETIA HLAVA 

PRÍPRAVA ĽUDOVÉHO HLASOVANIA A HLASOVANIE 

§ 126 

Vyhlásenie ľudového hlasovania 

Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky.  
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§ 127 

Hlasovací lístok 

(1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedený deň konania ľudového hlasovania a otázka 

„Ste za odvolanie prezidenta Slovenskej republiky z jeho funkcie?“ Pri otázke je uvedená 

odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“. 

(2) Ústredná volebná komisia zabezpečí prostredníctvom ministerstva vnútra potrebný 

počet hlasovacích lístkov. 

(3) Ústredná volebná komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej 

pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. 

(4) Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, 

na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. 

(5) Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky starostom obcí prostredníctvom 

obvodných úradov. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené 

najneskôr v deň volieb okrskovým komisiám. 

(6) Osoba oprávnená voliť dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania 

ľudového hlasovania. 

§ 128 

Spôsob hlasovania 

(1) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do volebnej miestnosti 

s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predloţení občianskeho 

preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k 

zoznamu voličov a vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(2) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaná v zozname voličov, dopisuje 

okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloţeného občianskeho 

preukazu. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a 

prázdnu obálku. 

(3) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu, dopisuje okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predloţení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia 

vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(4) Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania ľudového hlasovania 

dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň 

konania ľudového hlasovania do volebnej miestnosti, dopisuje okrsková volebná komisia do 

zoznamu voličov po predloţení slovenského cestovného dokladu a potvrdenia o trvalom 

pobyte v cudzine. Zápis do zoznamu voličov okrsková volebná komisia zaznamená v jeho 

slovenskom cestovnom doklade. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť 

hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(5) V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá osoba oprávnená voliť do obálky 

hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky zakrúţkuje odpoveď „áno“ 

alebo odpoveď „nie“. 
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TRIDSIATA ŠTVRTÁ HLAVA 

ZISŤOVANIE A VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 

§ 129 

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii 

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné 

hlasovacie lístky a zistí počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. Výsledky uvádza v zápisnici 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

§ 130 

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke 

niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj 

hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. 

§ 131 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku uvádza 

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet odovzdaných obálok, 

e) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

f) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov, 

g) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodnej volebnej komisii. Okrsková volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn obvodnej volebnej komisie. 

§ 132 

Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou 

Obvodná volebná komisia zisťuje výsledky ľudového 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 vyţiadať si od okrskovej 

volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou 

volebnou komisiou sama, inak poţiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky 

odstránila. Pri tejto činnosti môţu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, 

členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými 

organizáciami, ako aj iné osoby, s  prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná 

komisia. 
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§ 133  

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza 

a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet odovzdaných obálok, 

e) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

f) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov, 

g) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

(2) Obvodná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej volebnej 

komisii snímok podpísanej zápisnice o výsledku hlasovania a zabezpečuje doručenie jedného 

rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej volebnej komisii poštou. Obvodná volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť  na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Dokumenty 

z ľudového hlasovania odovzdáva do úschovy obvodnému úradu. 

§ 134  

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie 

(1) Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku ľudového hlasovania uvádza 

a) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, 

b) počet volebných okrskov, 

c) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní,  

e) počet odovzdaných obálok, 

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

g) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov, 

h) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

(2) Ústredná volebná komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky. 

§ 135 

Vyhlásenie výsledku ľudového hlasovania 

Vyhlásenie výsledkov ľudového hlasovania musí obsahovať 

a) deň konania ľudového hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličoch, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré na otázku odpovedali „áno“, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré na otázku odpovedali „nie“, 

f) konštatovanie, ţe prezident bol odvolaný, alebo ţe prezident nebol odvolaný. .   
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ŠIESTA ČASŤ 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 

 

TRIDSIATA PIATA HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 136 

Právo voliť 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan 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 účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do 

jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“). 

§ 137 

Právo byť volený 

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) môţe byť 

zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia 

volebného obvodu, v ktorom kandiduje. 

§ 138 

Za predsedu samosprávneho kraja môţe byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý 

najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.   

TRIDSIATA ŠIESTA HLAVA 

VOLEBNÉ OBVODY 

§ 139 

Volebné obvody 

(1) Pre voľby poslancov zastupiteľstiev sa v kaţdom samosprávnom kraji utvoria 

jednomandátové volebné obvody alebo viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia 

poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja. 

(2) Volebné obvody, počet poslancov v nich a sídla obvodných volebných komisií určí a 

zverejní zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.  

(3) Samosprávny kraj zašle bezodkladne Ústrednej volebnej komisii a obciam, ktoré 

patria do územného obvodu samosprávneho kraja  zoznam volebných obvodov, počet 

poslancov, ktorí sa v nich majú voliť, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných 

obvodov  a zoznam sídiel obvodných volebných komisií. Súčasne tieto informácie uverejní na 

webovom sídle samosprávneho kraja. 

(4) Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí kaţdý samosprávny kraj jeden 

jednomandátový volebný obvod. 
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TRIDSIATA SIEDMA HLAVA 

VOLEBNÉ ORGÁNY 

§ 140  

Volebná komisia samosprávneho kraja 

(1) Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sa zriaďujú volebné komisie 

samosprávnych krajov. 

(2) Do volebnej komisie samosprávneho kraja deleguje politická strana alebo koalícia, 

ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v polovici volebných 

obvodov samosprávneho kraja jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní 

člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja 

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(4) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo elektronicky. 

Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(5) Členom volebnej komisie samosprávneho kraja môţe byť fyzická osoba, ktorá 

dovŕšila 18 rokov veku. Členom volebnej komisie samosprávneho kraja nemôţe byť kandidát. 

Člen volebnej komisie samosprávneho kraja nemôţe byť členom inej volebnej komisie.  

(6) Volebná komisia samosprávneho kraja musí mať najmenej päť členov. Ak volebná 

komisia samosprávneho kraja nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 2, alebo ak sa 

počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje predseda 

samosprávneho kraja. 

(7) Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho kraja sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva predseda samosprávneho kraja. 

(8) Člen volebnej komisie samosprávneho kraja sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu 

tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, ţe budem svedomite a nestranne vykonávať svoju 

funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ 

(9) Volebná komisia samosprávneho kraja je uznášaniaschopná, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov 

prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa návrh povaţuje za odmietnutý. O priebehu 

rokovania vyhotovuje volebná komisia samosprávneho kraja zápisnicu. 

(10) Volebná komisia samosprávneho kraja si na svojom prvom zasadaní určí svojho 

predsedu a podpredsedu ţrebom zo všetkých členov. Ţrebovanie riadi zapisovateľ volebnej 

komisie samosprávneho kraja. 

(11) Zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva predseda 

samosprávneho kraja. Predseda samosprávneho kraja vymenuje zapisovateľa volebnej 

komisie samosprávneho kraja v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy 

podľa tohto zákona. 
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(12) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre 

voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva zástupcu tejto politickej strany alebo 

koalície vo volebnej komisii samosprávneho kraja. 

(13) Členstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja zaniká aj dňom doručenia 

písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho 

delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi 

volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý povolá náhradníka. Členstvo vo volebnej 

komisii samosprávneho kraja zaniká aj vtedy, ak člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred 

dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(14) Volebná komisia samosprávneho kraja 

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov, 

b) dohliada na pripravenosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií 

zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, 

c) vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu 

samosprávneho kraja, 

d) uverejňuje výsledky volieb v samosprávnom kraji, 

e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení, 

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju. 

(15) Volebná komisia samosprávneho kraja a jej odborný sumarizačný útvar sú zriadené na 

celé volebné obdobie. 

§ 141 

Obvodná volebná komisia 

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode jedného člena a jedného 

náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo 

koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1, 

alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje 

predseda samosprávneho kraja.  

(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva predseda samosprávneho kraja. 

(6) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre 

voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany alebo 

koalície v obvodnej volebnej komisii. 

(7) Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 
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doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom volieb; to sa netýka náhradníka. 

(8) Obvodná volebná komisia 

a) dohliada na dodrţiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní volieb, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto 

zákona, 

c) prerokúva informácie úradu samosprávneho kraja o organizačnej a technickej príprave 

volieb, 

d) prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, 

e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania, 

f) vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb vo volebnom obvode, 

g) uverejňuje výsledky volieb vo volebnom obvode, 

h) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy úradu samosprávneho kraja. 

(9) Obvodná volebná komisia a jej odborný sumarizačný útvar sú zriadené na celé 

volebné obdobie. 

§ 142 

Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie 

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho 

kraja. 

§ 143 

Okrsková volebná komisia 

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je 

volebný okrsok jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena 

a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(5) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre 

voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva zástupcu tejto politickej strany alebo 

koalície v okrskovej volebnej komisii. 

(6) Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej 
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komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(7) Okrsková volebná komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, 

b) dopisuje v deň konania volieb do zoznamu voličov osoby oprávnené voliť, 

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, 

d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci. 

(8) Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. 

TRIDSIATA ÔSMA HLAVA 

KANDIDÁTNE LISTINY A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV 

PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA 

§ 144  

Kandidátna listina 

(1) Kandidátnu listinu môţe podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného 

zákona
8)

 a nezávislý kandidát. Politická strana podáva kandidátnu listinu v písomnej forme aj 

elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne 

najneskôr 55 dní pred dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho 

kraja. Lehota na podanie kandidátnej listiny končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne 

listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(2) Politické strany môţu pre účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu 

listinu podľa odseku 1.  

(3) Ak sa volia poslanci zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, 

môţe politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v kaţdom volebnom obvode. Ak 

podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôţe v 

ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v 

rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môţe v ďalšom 

volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v 

rámci tej istej koalície. 

(4) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje 

a) neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán tvoriacich 

koalíciu, 

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul
13)

, dátum 

narodenia, zamestnanie, ktoré vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého 

pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých 

kandidátoch, 

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany 

a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis 

osoby oprávnenej konať v mene kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok 

pečiatky kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

 (5) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené 

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kaţdého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, ţe 

súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáţky 

práva byť volený, 
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b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s 

uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú moţno doručovať písomnosti; úkonmi 

splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom 

splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôţe byť 

kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja. 

(6) Politická strana môţe na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má 

byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva. 

(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, 

dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta. 

(8) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne 

podpísané vyhlásenie kandidáta, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej 

kandidátnej listine a nemá prekáţky práva byť volený, 

(9) Súčasťou kandidátnej listiny kaţdého nezávislého kandidáta je osobitná listina 

podpísaná osobami oprávnenými voliť, ktoré podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt 

v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom 

kandiduje (ďalej len „osobitná listina“) v počte 400 podpisov. V osobitnej listine kaţdá osoba 

oprávnená voliť pri podpise uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov 

obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na kaţdom hárku osobitnej listiny 

sa uvedie meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou osobitnou 

listinou moţno podporiť len jedného kandidáta. 

(10) Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do 

územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.  

(11) Kandidát pre voľby do toho istého zastupiteľstva môţe kandidovať iba v jednom 

volebnom obvode.  

(12) Kandidát na poslanca zastupiteľstva môţe kandidovať aj na predsedu samosprávneho 

kraja. 

(13) Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predloţené kandidátne 

listiny obsahujú náleţitosti podľa odsekov 4 a 7, a či sú k nim pripojené písomnosti podľa 

odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo 

koalície, alebo nezávislého kandidáta, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu 

upravil alebo doplnil. 

(14) Po podaní kandidátnej listiny nie je moţné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších 

kandidátov, ani meniť ich poradie. 

(15) Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny 

volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.  

(16) Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zašle bezodkladne, 

prostredníctvom úradu samosprávneho kraja, po uplynutí lehoty podľa odseku 1 kaţdej obci, 

ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja, zoznam politických strán a koalícií, 

ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva v jednotlivých volebných 

obvodoch. 
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§ 145 

Registrácia kandidátov 

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja predloţené kandidátne listiny preskúma a 

nezaregistruje kandidáta, 

a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 137, 

b) ktorý má prekáţku práva byť volený podľa § 6, 

c) ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 144 ods. 5 a 8, 

d) ktorý je uvedený na viacerých kandidátnych listinách, 

e) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov, 

f) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom 

kandiduje, 

g) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 144 ods. 9, alebo osobitná 

listina ktorého je neúplná. 

(2) Volebná komisia  samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní pred 

dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia 

kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. 

(3) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná 

komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda a vyzve 

splnomocnencov politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie 

prevzali do 24 hodín. Ak si splnomocnenec politickej strany alebo koalície, alebo nezávislý 

kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, povaţuje sa rozhodnutie za prevzaté. 

(4) Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta 

môţe dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát 

podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.
26)

 Návrh moţno podať 

do troch dní odo dňa rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja. 

(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja 

vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na 

kandidátnej listine. 

§ 146 

Zoznam kandidátov 

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom samosprávneho kraja zasiela 

Ústrednej volebnej komisii, a kaţdej obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho 

kraja, najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov podľa 

volebných obvodov. V zozname sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, akademický 

titul, vek, zamestnanie podľa kandidátnej listiny, obec trvalého pobytu kandidáta a názov 

alebo skratku politickej strany alebo názvy alebo skratky politických strán tvoriacich koalíciu, 

ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, ţe je nezávislým kandidátom, číslo volebného 

obvodu a počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť. Kandidáti sa v zozname 

uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska. 

(2) Obec zabezpečuje, aby najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb bol zoznam 

kandidátov doručený kaţdej osobe oprávnenej voliť. 

 

 

                                                 
26)

 § 250zc Občianskeho súdneho poriadku. 
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§ 147  

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry 

(1) Politická strana alebo koalícia môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne 

prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. 

(2) Kandidát sa môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne 

vzdať. Do tohto času môţe jeho kandidatúru písomne odvolať prostredníctvom 

splnomocnenca aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala. 

(3) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo 

odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, 

ktorý zabezpečuje ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Späťvzatie kandidátnej listiny 

politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemoţno vziať 

späť. 

(4) 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. 

 

§ 148 

Hlasovacie lístky 

(1) Pre voľby do zastupiteľstva sa pre kaţdý volebný obvod vyhotovuje hlasovací lístok 

spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia 

byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na 

hlasovacom lístku, overuje volebná komisia samosprávneho kraja a originál hlasovacieho 

lístka, opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na 

tlač hlasovacích lístkov. 

(2) Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje volebná komisia 

samosprávneho kraja prostredníctvom samosprávneho kraja. 

(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s 

uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, zamestnania 

kandidáta podľa kandidátnej listiny, obce trvalého pobytu a názvu alebo skratky politickej 

strany alebo názvov alebo skratiek politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta 

navrhla, alebo sa uvedie, ţe je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom 

lístku uvádzaní v abecednom poradí podľa priezviska. Na hlasovacom lístku musí byť 

uvedené číslo volebného obvodu a počet poslancov zastupiteľstva, ktorý má byť vo volebnom 

obvode zvolený.  

(4) Ak politická strana pouţíva vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na 

hlasovacom lístku rovnakým spôsobom, ako názvy ostatných politických strán. 

(5) Samosprávny kraj doručuje hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpečujú, aby boli 

najneskôr v deň konania volieb doručené okrskovým volebným komisiám. 

(6) Osoba oprávnená voliť dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania 

volieb. 
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TRIDSIATA DEVIATA HLAVA 

KANDIDÁTNE LISTINY A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV 

PRE VOĽBY  PREDSEDU SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

§ 149 

Kandidátna listina 

(1) Kandidátnu listinu môţe podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného 

zákona
10)

 a nezávislý kandidát. Politická strana podáva kandidátnu listinu v písomnej forme aj 

elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne 

najneskôr 55 dní pred dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho 

kraja. Lehota na podanie kandidátnej listiny končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne 

listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada 

(2) Politické strany môţu pre účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu 

listinu podľa odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu samostatne, nemôţe pre 

voľby predsedu samosprávneho kraja podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva 

politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môţe pre voľby predsedu samosprávneho 

kraja podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície. 

(3) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje 

a) neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán tvoriacich 

koalíciu, 

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul
11)

, dátum 

narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu kandidáta, 

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany 

a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis 

osoby oprávnenej konať v mene kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok 

pečiatky kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

 (4) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené 

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, 

nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáţky práva byť volený, 

b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s 

uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú moţno doručovať písomnosti; úkonmi 

splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom 

splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôţe byť 

kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja. 

(5) Politická strana alebo koalícia môţe na kandidátnej listine uviesť iba jedného 

kandidáta. 

(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, 

dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta. 

(7) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne 

podpísané vyhlásenie kandidáta, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej 

kandidátnej listine a nemá prekáţky práva byť volený, 

(8) Súčasťou kandidátnej listiny kaţdého nezávislého kandidáta je osobitná listina 

podpísaná obyvateľmi samosprávneho kraja oprávnenými voliť, ktorí podporujú jeho 

kandidatúru v počte 1 000 podpisov. V osobitnej listine kaţdá osoba oprávnená voliť pri 
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podpise uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, 

ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na kaţdom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, 

priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou osobitnou listinou moţno 

podporiť len jedného kandidáta. 

(9) Kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí 

do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje.  

(10) Kandidát na predsedu samosprávneho kraja môţe kandidovať aj na ´poslanca 

zastupiteľstva. 

(11) Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predloţené kandidátne 

listiny obsahujú náleţitosti podľa odsekov 4 a 7, a či sú k nim pripojené písomnosti podľa 

odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo 

koalície, alebo nezávislého kandidáta, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu 

upravil alebo doplnil. 

(12) Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny 

volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.  

(13) Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zašle bezodkladne, 

prostredníctvom úradu samosprávneho kraja, po uplynutí lehoty podľa odseku 1 kaţdej obci, 

ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja, zoznam politických strán a koalícií, 

ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

§ 150 

Registrácia kandidátov 

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja predloţené kandidátne listiny preskúma a 

nezaregistruje kandidáta,  

a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 138, 

b) ktorý má prekáţku práva byť volený podľa § 6, 

c) ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 149 ods. 4 a 7, 

d) ktorý je uvedený na viacerých kandidátnych listinách 

e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, v ktorom 

kandiduje, 

f) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 149 ods. 8, alebo osobitná 

listina ktorého je neúplná. 

(2) Volebná komisia  samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní pred 

dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia 

kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. 

(3) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná 

komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda a vyzve 

splnomocnencov politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie 

prevzali do 24 hodín. Ak si splnomocnenec politickej strany alebo koalície, alebo nezávislý 

kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, povaţuje sa rozhodnutie za prevzaté. 

(4) Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta 

môţe dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát 

podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.
26)

 Návrh moţno podať 

do troch dní odo dňa rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja. 
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(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja 

vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na 

kandidátnej listine. 

§ 151 

Zoznam kandidátov 

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom samosprávneho kraja zašle 

Ústrednej volebnej komisii, a kaţdej obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho 

kraja, najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V 

zozname sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, akademický titul, vek, zamestnanie 

podľa kandidátnej listiny, obec trvalého pobytu kandidáta a názov politickej strany alebo 

názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, ţe je 

nezávislým kandidátom. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa 

priezviska. 

(2) Obec zabezpečí, aby najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb bol zoznam 

kandidátov doručený kaţdému voličovi. 

§ 152  

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry 

Ustanovenie § 147 platí aj pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

§ 153 

Hlasovacie lístky 

(1) Pre voľby predsedu samosprávneho kraja sa vyhotoví jeden hlasovací lístok spoločný 

pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti sa uvádzajú na 

jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, 

overuje volebná komisia samosprávneho kraja a originál hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom 

svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. 

(2) Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje volebná komisia 

samosprávneho kraja prostredníctvom samosprávneho kraja. 

(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s 

uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, zamestnania 

podľa kandidátnej listiny, obce trvalého pobytu a názvu politickej strany alebo názvov 

politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, ţe je 

nezávislým kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom 

poradí podľa priezviska. 

(4) Ustanovenia § 148 ods. 4 aţ 6 platia aj pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

ŠTYRIDSIATA HLAVA 

PRÍPRAVA VOLIEB A HLASOVANIE 

§ 154 

Vyhlásenie volieb 

(1) Voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlasuje predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. 



 74 

(2) Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v posledných 14 dňoch ich 

volebného obdobia. 

(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do orgánov 

samosprávnych krajov aj vtedy, ak 

a) sa v niektorom samosprávnom kraji z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto 

zákona, 

b) Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil 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 počet hlasov, 

d) zanikol mandát poslanca zastupiteľstva a na toto miesto nie je náhradník alebo ak zanikol 

mandát predsedu samosprávneho kraja, 

(4) Ak nastala skutočnosť podľa odseku 3 písm. a), predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky vyhlasuje voľby do 30 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou 

komisiou.  

(5) Ţiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 3 

písm. d) predkladá samosprávny kraj Ústrednej volebnej komisii. 

(5) Lehoty na voľby určuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prílohe k 

rozhodnutiu o vyhlásení volieb. 

(6) Voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 3 sa nevykonávajú v 

posledných šiestich mesiacoch volebného obdobia orgánov samosprávnych krajov. 

§ 155 

Spôsob hlasovania 

(1) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaná v zozname voličov, dopisuje 

okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloţeného občianskeho 

preukazu alebo povolenia na pobyt pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydáva osobe 

oprávnenej voliť hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

(2) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu, dopisuje okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predloţení občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt 

pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovacie lístky a 

prázdnu obálku. 

(3) Osoba oprávnená voliť v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do 

obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby 

predsedu samosprávneho kraja. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva 

zakrúţkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúţkovať môţe 

najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený počet 

poslancov. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja zakrúţkovaním 

poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje. 
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ŠTYRIDSIATA PRVÁ HLAVA 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB 

§ 156 

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii 

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie 

lístky osobitne pre voľby do zastupiteľstva a osobitne pre voľby predsedu samosprávneho 

kraja. Potom zisťuje počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre 

voľby do zastupiteľstva a osobitne pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Výsledky 

uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

§ 157 

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

(1) Ak osoba oprávnená voliť neoznačila zakrúţkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak 

označila zakrúţkovaním viac kandidátov, neţ má byť vo volebnom obvode zvolených 

poslancov, alebo neoznačila zakrúţkovaním ani jedného kandidáta pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja, alebo ak zakrúţkovaním označila viac ako jedného kandidáta pre voľby 

predsedu samosprávneho kraja je hlasovací lístok neplatný. 

(2) Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov, sú všetky tieto 

hlasovacie lístky neplatné. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie 

lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. 

§ 158 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku uvádza 

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov 

zastupiteľstva, 

f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu 

samosprávneho kraja.  

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodnej volebnej komisii. Okrsková volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn obvodnej volebnej komisie. 

 

§ 159 

Zisťovanie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii 

Obvodná volebná komisia zisťuje 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 vyţiadať si od okrskovej volebnej 

komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou 

volebnou komisiou sama, inak poţiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky 

odstránila. Pri tejto činnosti môţu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, 

členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými 
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organizáciami, ako aj iné osoby, s  prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná 

komisia. 

§ 160 

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza 

a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov 

zastupiteľstva, 

f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva, názov 

politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo 

údaj o tom, ţe sú nezávislými kandidátmi,  

g) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán 

tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla alebo údaj o tom, ţe sú nezávislými kandidátmi, 

h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu 

samosprávneho kraja. 

(2) Obvodná volebná komisia bezodkladne doručuje zápisnicu o výsledku  volieb vo 

volebnom obvode volebnej komisii samosprávneho kraja.  Obvodná volebná komisia 

ukončuje svoju činnosť na pokyn volebnej komisie samosprávneho kraja. Obvodná volebná 

komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju. 

§ 161 

Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja 

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja v zápisnici o výsledku volieb uvádza 

a) počet volebných obvodov a počet obvodných volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov 

zastupiteľstva, 

f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva podľa 

volebných obvodov, z toho počet zvolených ţien a počet zvolených muţov, názov 

politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo 

údaj o tom, ţe sú nezávislými kandidátmi, 

g) mená a priezviská náhradníkov podľa volebných obvodov, názov politickej strany alebo 

názvy politických strán tvoriacich koalíciu, alebo údaj o tom, ţe sú nezávislými 

kandidátmi, 

h) počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdého 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, ţe je 

nezávislým kandidátom. 

(2) Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej 

volebnej komisii snímok podpísanej zápisnice o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie 
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jedného rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej volebnej komisii poštou. Volebná komisia 

samosprávneho kraja ukončuje svoju činnosť  na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Volebné 

dokumenty odovzdáva do úschovy samosprávnemu kraju. 

§ 162 

Výsledky volieb 

(1) Za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode 

v poradí najviac platných hlasov. 

(2) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany 

alebo koalície rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca zastupiteľstva kandidát 

v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany alebo koalície. 

(3) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti viacerých politických 

strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, volebná komisia 

samosprávneho kraja určuje z nich poslanca ţrebom. 

(4) Za predsedu samosprávneho kraja je zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac 

platných hlasov. Pri rovnosti platných hlasov sa vykonajú nové voľby. Vypustí sa § 167. 

Alternatíva II k odseku 4 

(4) Za predsedu samosprávneho kraja je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 

väčšinu platných hlasov. 

§ 163 

Uverejnenie výsledkov volieb 

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja uverejňuje spôsobom v mieste obvyklým 

výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu samosprávneho kraja. 

Súčasne výsledky volieb uverejňuje na svojom webovom sídle. 

(2) Samosprávny kraj zasiela obciam, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho 

kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu samosprávneho 

kraja. Výsledky volieb uverejňuje obec spôsobom v mieste obvyklým.  

§ 164 

Osvedčenie o zvolení 

Volebná komisia samosprávneho kraja vydáva kandidátom zvoleným za poslancov 

zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za predsedu samosprávneho kraja osvedčenie o 

zvolení. 

§ 165 

Náhradníci 

(1) Ak zanikol mandát poslanca zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, 

ktorý získal najviac platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát, 

ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov zastupiteľstvo postupuje 

primerane podľa 

§ 162 ods. 2 a 3. 
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(2) Nastúpenie náhradníka vyhlasuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja do 15 dní po 

tom, čo zanikol mandát poslanca zastupiteľstva a odovzdáva mu osvedčenie o tom, ţe sa stal 

poslancom. Osvedčenie podpisuje predseda samosprávneho kraja. 

 

§ 166 

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie 

Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza 

a) počet volebných komisií samosprávnych krajov, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb  

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet poslancov zastupiteľstiev zvolených podľa politických strán, koalícií a nezávislých 

kandidátov, z toho počet zvolených ţien a počet zvolených muţov, 

f) počet samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo, 

g) počet predsedov samosprávnych krajov zvolených podľa politických strán, koalícií a 

nezávislých kandidátov. 

§ 167 
(k alternatíve II § 162 ods. 4) 

Druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja 

(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho 

kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo 

volieb a deň ich konania vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne 

po uverejnení výsledkov volieb Ústrednou volebnou 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 byť voliteľný za predsedu samosprávneho kraja alebo ak sa práva kandidovať vzdá, 

postupuje do druhého kola volieb ten z kandidátov, ktorý v prvom kole získal ako ďalší 

najviac platných hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové 

voľby. 

(3) V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 25 až 34, § 146, § 147, § 151 až § 153, 

§ 155 až § 161, § 164; § 21, § 22 a § 154 sa vzťahujú primerane. 

(4) V druhom kole volieb je za predsedu samosprávneho kraja zvolený ten kandidát, ktorý 

získal najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby. 
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 SIEDMA ČASŤ  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

ŠTYRIDSIATA DRUHÁ HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 168 

Právo voliť 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt 

v obci. 

Právo byť volený 

§ 169 

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môţe byť 

zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci. 

§ 170 

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a  

najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

ŠTYRIDSIATA TRETIA HLAVA 

VOLEBNÉ OBVODY 

§ 171 

Volebné obvody 

(1) Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v kaţdej obci utvoria viacmandátové 

volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu 

obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode; v meste, ktoré sa 

člení na mestské časti, moţno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet 

obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec. 

(2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 9 alebo menej poslancov sa utvorí jeden volebný obvod. 

(3) Volebné obvody a počet poslancov v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo 

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(4) Pre voľby starostu obce tvorí kaţdá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 

ŠTYRIDSIATA ŠTVRTÁ HLAVA 

VOLEBNÉ ORGÁNY 

§ 172 
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Obvodná volebná komisia 

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v polovici obcí patriacich do 

územného obvodu obvodnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia 

prednostovi obvodného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1, 

alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje 

prednosta obvodného úradu.  

(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta obvodného úradu. 

(6) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre 

voľby do obecného zastupiteľstva, má za následok zánik členstva zástupcu tejto politickej 

strany alebo koalície v obvodnej volebnej komisii. 

(7) Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(8) Obvodná volebná komisia 

a) dohliada na dodrţiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní volieb, 

b) dohliada na pripravenosť miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií 

zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, 

c) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb, 

d) prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, 

e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania, 

f) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania, 

g) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu. 

(9) Obvodná volebná komisia a jej odborný sumarizačný útvar je zriadená na celé volebné 

obdobie. 

(10) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom 

obvodného úradu. 

§ 173 

Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie 

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu. 
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§ 174 

Miestna volebná komisia 

(1) Pre voľby do orgánov samosprávy obcí sa v obci zriaďuje miestna volebná komisia, 

v meste mestská volebná komisia (ďalej len „miestna volebná komisia“). 

(2) Do miestnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva jedného člena a jedného náhradníka. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi 

obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(4) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo elektronicky. 

Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(5) Členom miestnej volebnej komisie môţe byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov 

veku. Členom miestnej volebnej komisie nemôţe byť kandidát. Člen miestnej volebnej 

komisie nemôţe byť členom inej volebnej komisie. 

(6) Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak miestna volebná komisia 

nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 2, alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť 

a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje starosta obce.  

(7) Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí 

o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(8) Člen miestnej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto 

znenia: „Sľubujem na svoju česť, ţe budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a 

budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ 

(9) Miestna volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Pri 

rovnosti hlasov sa návrh povaţuje za odmietnutý. O priebehu rokovania vyhotovuje miestna 

volebná komisia zápisnicu. 

(10) Miestna volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí svojho predsedu a 

podpredsedu ţrebom zo všetkých členov. Ţrebovanie riadi zapisovateľ miestnej volebnej 

komisie. 

(11) Zapisovateľa miestnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce. Starosta 

obce vymenuje zapisovateľa miestnej volebnej komisie v dostatočnom časovom predstihu tak, 

aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. 

(12) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre 

voľby do obecného zastupiteľstva, má za následok zánik členstva zástupcu tejto politickej 

strany alebo koalície v miestnej volebnej komisii. 

(13) Členstvo v miestnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia 

o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením 

písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý 
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povolá náhradníka. Členstvo v miestnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloţí sľub 

najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(14) Miestna volebná komisia  

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto 

zákona, 

c) vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu 

obce, 

d) uverejňuje výsledky volieb v obci, 

e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení, 

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci. 

(15) Miestna volebná komisia a  odborný sumarizačný útvar miestnej volebnej komisie 

podľa § 19 ods. 2 sú zriadené na celé volebné obdobie. 

§ 175 

Okrsková volebná komisia 

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 

kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi 

obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú moţno 

doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície 

meno, priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky.  

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(5) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre 

voľby do obecného zastupiteľstva, má za následok zánik členstva zástupcu tejto politickej 

strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii. 

(6) Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného 

oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo 

doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. 

(7) Okrsková volebná komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, 

b) dopisuje v deň konania volieb do zoznamu voličov osoby oprávnené voliť, 
c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,  

d) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci. 
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(8) V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia 

neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia; zapisovateľ miestnej volebnej komisie plní 

aj úlohy zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.  

(9) Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. 

 

ŠTYRIDSIATA PIATA HLAVA 

KANDIDÁTNE LISTINY A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV 

PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

§ 176 

Kandidátna listina 

(1) Kandidátnu listinu môţe podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného 

zákona
8)

 a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v písomnej forme 

prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 55 dní pred 

dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie 

kandidátnej listiny končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na kandidátne 

listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po 

uplynutí tejto lehoty sa neprihliada 

(2) Politické strany môţu pre účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu 

listinu podľa odseku 1.  

(3) Ak sa volia poslanci obecného zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných 

obvodoch, môţe politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v kaţdom volebnom 

obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode 

samostatne, nemôţe v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného 

zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana 

kandidátnu listinu v rámci koalície, môţe v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho 

istého obecného zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície. 

(4) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje 

a) neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán tvoriacich 

koalíciu, 

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul
13)

, dátum 

narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským 

číslom pri všetkých kandidátoch, 

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany 

a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis 

osoby oprávnenej konať v mene kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok 

pečiatky kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

(5) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené 

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kaţdého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, ţe 

súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáţky 

práva byť volený, 

b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s 

uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú moţno doručovať písomnosti; úkonmi 
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splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom 

splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôţe byť 

kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie. 

(6) Politická strana môţe na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má 

byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 

(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, 

dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta. 

(8) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne 

podpísané vyhlásenie kandidáta, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej 

kandidátnej listine a nemá prekáţky práva byť volený. 

(9) Súčasťou kandidátnej listiny kaţdého nezávislého kandidáta je listina podpísaná 

osobami oprávnenými voliť, ktoré podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, 

v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine kaţdá osoba 

oprávnená voliť pri podpise uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov 

obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na kaţdom hárku podpisovej 

listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou 

podpisovou listinou moţno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je 

uvedený v prílohe zákona. Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste 

obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb.  

(10) Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej 

kandiduje.  

(11) Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môţe kandidovať iba v 

jednom volebnom obvode.  

(12) Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môţe kandidovať aj na starostu obce. 

(13) Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predloţené kandidátne listiny 

obsahujú náleţitosti podľa odsekov 4 a 7, a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 5, 8 

a 9. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo 

nezávislého kandidáta, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo 

doplnil. 

(14) Po podaní kandidátnej listiny nie je moţné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších 

kandidátov, ani meniť ich poradie. 

(15) Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej 

komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní. 

§ 177 

Registrácia kandidátov 

(1) Miestna volebná komisia predloţené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje 

kandidáta, 

a) ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 169, 

b) ktorý má prekáţku práva byť volený podľa § 6, 
c) ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 176 ods. 5 a 8, 

d) ktorý je uvedený na viacerých kandidátnych listinách, 

e) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov, 

f) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, 
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g) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 176 ods. 9, alebo 

podpisová listina ktorého je neúplná. 

(2) Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní pred dňom konania 

volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je 

podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. 

(3) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna 

volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda a vyzve 

splnomocnencov politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie 

prevzali do 24 hodín. Ak splnomocnenec politickej strany alebo koalície, alebo nezávislý 

kandidát neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, povaţuje sa rozhodnutie za prevzaté. 

(4) Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môţe 

dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať 

návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.
27)

 Návrh moţno podať do 

troch dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie. 

(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná 

rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej 

listine. 

(6) Miestna volebná komisia doručuje obci zoznam zaregistrovaných kandidátov podľa 

volebných obvodov najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb. Obec zabezpečuje, aby 

najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb bol zoznam kandidátov doručený kaţdej osobe 

oprávnenej voliť. V zozname sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, akademický titul, 

vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a názov alebo skratku politickej strany 

alebo názvy alebo skratky politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo 

údaj o tom, ţe je nezávislým kandidátom, číslo volebného obvodu a počet poslancov, ktorý sa 

má vo volebnom obvode voliť. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa 

priezviska. 

§ 178  

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry 

(1) Politická strana alebo koalícia môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne 

prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. 

(2) Kandidát sa môţe najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne 

vzdať. Do tohto času môţe jeho kandidatúru písomne odvolať prostredníctvom 

splnomocnenca aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala. 

(3) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo 

odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý 

zabezpečuje ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Späťvzatie kandidátnej listiny 

politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemoţno vziať 

späť. 

(4) 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. 

 

§ 179 

                                                 
27)

 § 250zd Občianskeho súdneho poriadku. 
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Hlasovacie lístky 

(1) Pre voľby do obecného zastupiteľstva sa pre kaţdý volebný obvod vyhotoví hlasovací 

lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti 

musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú 

na hlasovacom lístku, overuje miestna volebná komisia a originál hlasovacieho lístka, opatrí 

odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač 

hlasovacích lístkov. 

(2) Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje miestna volebná 

komisia prostredníctvom obvodného úradu. 

(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s 

uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, zamestnania 

kandidáta podľa kandidátnej listiny a názvu alebo skratky politickej strany alebo názvov 

alebo skratiek politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa 

uvedie, ţe je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom lístku uvádzaní 

v abecednom poradí podľa priezviska. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené číslo 

volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý má byť vo volebnom 

obvode zvolený. 

(4) Ak politická strana pouţíva vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na 

hlasovacom lístku rovnakým spôsobom, ako názvy ostatných politických strán. 

(5) Obvodný úrad doručuje hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpečujú, aby boli 

najneskôr v deň konania volieb doručené okrskovým volebným komisiám. 

(6) Osoba oprávnená voliť dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania 

volieb. 

ŠTYRIDSIATA ŠIESTA HLAVA 

KANDIDÁTNE LISTINY A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV 

PRE VOĽBY STAROSTU OBCE 

§ 180 

Kandidátna listina  

(1) Kandidátnu listinu môţe podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného 

zákona
8)

 a nezávislý kandidát. Politická strana doručuje kandidátnu listinu v písomnej forme 

prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 55 dní pred 

dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie 

kandidátnej listiny končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na kandidátne 

listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po 

uplynutí tejto lehoty sa neprihliada 

 (2) Politické strany môţu pre účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu 

listinu podľa odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu samostatne, nemôţe pre 

voľby starostu obce podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana 

kandidátnu listinu v rámci koalície, môţe pre voľby starostu obce podať kandidátnu listinu len 

v rámci tej istej koalície. 

(3) Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje 

a) neskrátený názov politickej strany alebo neskrátené názvy politických strán tvoriacich 

koalíciu, 
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b) meno, priezvisko, akademický titul
13)

, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát 

vykonáva v čase podania kandidátnej listiny a adresu trvalého pobytu kandidáta, 

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany 

a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis 

osoby oprávnenej konať v mene kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok 

pečiatky kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

 

 

 

(4) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené 

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, ţe súhlasí 

so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekáţky práva byť 

volený, 

b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s 

uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú moţno doručovať písomnosti; úkonmi 

splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom 

splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôţe byť 

kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie. 

(5) Politická strana alebo koalícia môţe na kandidátnej listine uviesť iba jedného 

kandidáta. 

(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, 

dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, 

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta. 

(7) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne 

podpísané vyhlásenie kandidáta, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej 

kandidátnej listine a nemá prekáţky práva byť volený, 

 (8) Súčasťou kandidátnej listiny kaţdého nezávislého kandidáta je podpisová listina. 

V podpisovej listine kaţdá osoba oprávnená voliť pri podpise uvedie meno a priezvisko, 

trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo 

domu. Na kaţdom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul a adresa trvalého 

pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou moţno podporiť len jedného kandidáta. 

Potrebný počet podpisov je uvedený v prílohe zákona. Počet obyvateľov obce zverejní obec 

spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom konania volieb. 

(9) Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.  

(10) Kandidát na starostu obce môţe kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva. 

(11) Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predloţené kandidátne listiny 

obsahujú náleţitosti podľa odsekov 3 a 6, a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 4, 7 

a 8. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo 

nezávislého kandidáta, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo 

doplnil. 

(12) Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej 

komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní. 

§ 181 

Registrácia kandidátov 
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(1) Miestna volebná komisia predloţené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje 

kandidáta, 

a) ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 169, 

b) ktorý má prekáţku práva byť volený podľa § 6, 
c) ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 180 ods. 4 a 7, 

d) ktorý je uvedený na viacerých kandidátnych listinách, 

e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, 

f) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 180 ods. 8, alebo 

podpisová listina ktorého je neúplná. 

(2) Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní pred dňom konania 

volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je 

podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. 

(3) O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna 

volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda a vyzve 

splnomocnencov politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie 

prevzali do 24 hodín. Ak splnomocnenec politickej strany alebo koalície, alebo nezávislý 

kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, povaţuje sa rozhodnutie za prevzaté. 

(4) Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môţe 

dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať 

návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.
27)

 Návrh moţno podať do 

troch dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie. 

(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná 

rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej 

listine. 

(6) Miestna volebná komisia doručuje obci zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 

35 dní pred dňom konania volieb. Obec zabezpečuje, aby najneskôr 25 dní pred dňom 

konania volieb bol zoznam kandidátov doručený kaţdej osobe oprávnenej voliť. V zozname 

sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, akademický titul, vek, zamestnanie kandidáta 

podľa kandidátnej listiny a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich 

koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, ţe je nezávislým kandidátom. Kandidáti 

sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska. 

§ 182  

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry 

Ustanovenie § 178 platí aj pre voľby starostu obce. 

§ 183 

Hlasovacie lístky 

(1) Pre voľby starostu obce sa vyhotovuje hlasovací lístok spoločný pre všetkých 

zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej 

strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje 

miestna volebná komisia a originál hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom úradnej pečiatky 

obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. 

(2) Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje miestna volebná 

komisia prostredníctvom obvodného úradu. 

(3) Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s 

uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, zamestnania 
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kandidáta podľa kandidátnej listiny a názvu politickej strany alebo názvov politických 

strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, ţe je nezávislým 

kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom poradí 

podľa priezviska. 

(4) Ustanovenia § 179 ods. 4 aţ 6 platia aj pre voľby starostu obce. 

 

ŠTYRIDSIATA SIEDMA HLAVA 

PRÍPRAVA VOLIEB A HLASOVANIE 

 

§ 184 

Vyhlásenie volieb 

(1) Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. 

(2) Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného 

obdobia. 

(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy 

obcí aj vtedy, ak 

a) sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona, 

b) Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb, 

c) kandidáti na starostu obce získali rovnaký počet hlasov, 

d) zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva a na toto miesto nie je náhradník alebo 

ak zanikol mandát starostu obce. 

(4) Ak nastala skutočnosť podľa odseku 3 písm. a), predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky vyhlasuje voľby do 30 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou 

komisiou.  

(5) Ţiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 3 

písm. d) predkladá obec Ústrednej volebnej komisii. 

(5) Lehoty na voľby určuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prílohe k 

rozhodnutiu o vyhlásení volieb. 

(6) Voľby do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 3 sa nevykonávajú v posledných 

šiestich mesiacoch ich volebného obdobia. 

§ 185  

Spôsob hlasovania 

(1) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaná v zozname voličov, dopisuje 

okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloţeného občianskeho 

preukazu alebo povolenia na pobyt pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydáva osobe 

oprávnenej voliť hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

(2) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu, dopisuje okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predloţení občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt 
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pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovacie lístky a 

prázdnu obálku. 

(3) Osoba oprávnená voliť vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do 

obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok 

pre voľby starostu obce. Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva 

zakrúţkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúţkovať môţe 

najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený počet 

poslancov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúţkovaním poradového čísla 

označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje. 

ŠTYRIDSIATA ÔSMA HLAVA 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB 

§ 186 

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii 

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie 

lístky osobitne pre voľby do obecného zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce. 

Potom zisťuje počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do 

obecného zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce. Výsledky uvádza v zápisnici 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

§ 187 

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

(1) Ak osoba oprávnená voliť neoznačila zakrúţkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak 

označila zakrúţkovaním viac kandidátov, neţ má byť vo volebnom obvode zvolených 

poslancov, alebo neoznačila zakrúţkovaním ani jedného kandidáta pre voľby starostu obce, 

alebo ak zakrúţkovaním označila viac ako jedného kandidáta pre voľby starostu obce je 

hlasovací lístok neplatný. 

(2) Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov, sú všetky tieto 

hlasovacie lístky neplatné. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby starostu 

obce, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú 

na predpísanom tlačive. 

§ 188 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku uvádza 

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného 

zastupiteľstva, 

f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce.  

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku miestnej volebnej komisii. Okrsková volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn miestnej volebnej komisie. 
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§ 189 

Zisťovanie výsledkov volieb v miestnej volebnej komisii 

Miestna volebná komisia zisťuje 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 vyţiadať si od okrskovej volebnej 

komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou 

komisiou sama, inak poţiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri 

tejto činnosti môţu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich 

odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako 

aj iné osoby, s  prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas miestna volebná komisia. 

§ 190 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode 

(1) Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza 

a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, 

f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, 

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov 

navrhla, alebo údaj o tom, ţe sú nezávislými kandidátmi,  

g) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán 

tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla alebo údaj o tom, ţe sú nezávislými 

kandidátmi, 

h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce. 

(2) V obci, v ktorej sa utvoril iba jeden volebný obvod, sa zápisnica podľa odseku 1 

nevyhotovuje. 

§ 191  

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci 

(1) Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb v obci uvádza 

a) počet volebných obvodov, 

b) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

c) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, 

g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, , 

z toho počet zvolených ţien a počet zvolených muţov, názov politickej strany alebo názvy 

politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, ţe sú 

nezávislými kandidátmi, 

h) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán 

tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla alebo údaj o tom, ţe sú nezávislými 

kandidátmi, 

i) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce,  
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j) meno a priezvisko zvoleného starostu obce, názov politickej strany alebo názvy politických 

strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, ţe je nezávislým 

kandidátom. 

(2) Miestna volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o výsledku 

volieb v obci obvodnej volebnej komisii. Miestna volebná komisia ukončuje svoju činnosť na 

pokyn obvodnej volebnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy obci. 

(3) Mestská volebná komisia v Bratislave a Mestská volebná komisia v Košiciach 

bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej volebnej komisii snímok podpísanej zápisnice o 

výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej 

volebnej komisii poštou. Mestská volebná komisia v Bratislave a Mestská volebná komisia v 

Košiciach ukončuje svoju činnosť na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Volebné dokumenty 

odovzdáva do úschovy mestu. 

§ 192 

Výsledky volieb 

(1) Za poslancov obecného zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom 

obvode v poradí najviac platných hlasov. 

(2) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany 

alebo koalície rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva 

kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany alebo koalície. 

(3) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti viacerých politických 

strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, miestna volebná 

komisia určí z nich poslanca ţrebom. 

(4) Za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby. 

§ 193 

Uverejnenie výsledkov volieb 

Miestna volebná komisia uverejňuje spôsobom v mieste obvyklým výsledky volieb 

poslancov obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce.  

§ 194 

Osvedčenie o zvolení 

Miestna volebná komisia vydáva kandidátom zvoleným za poslancov obecného 

zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce osvedčenie o zvolení. 

§ 195 

Náhradníci 

(1) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník 

kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom 

zanikol mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov obecné 

zastupiteľstvo postupuje primerane podľa § 192 ods. 2 a 3. 
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(2) Nastúpenie náhradníka vyhlasuje obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo zanikol 

mandát poslanca v obecnom zastupiteľstva, a odovzdáva mu osvedčenie o tom, ţe sa stal 

poslancom. Osvedčenie podpisuje starosta obce. 

§ 196 

Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou 

Obvodná volebná komisia zhromaţďuje zápisnice miestnych volebných komisií o 

výsledku volieb v obci a prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru overuje ich 

úplnosť. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyţiadať si od 

miestnej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opraví po dohode s 

miestnou volebnou komisiou sama, inak poţiada miestnu volebnú komisiu, aby zistené 

nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môţu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných 

komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní 

medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s  prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas 

obvodná volebná komisia. 

§ 197 

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza 

a) počet miestnych volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb v obci, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet poslancov zvolených do obecných zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických 

strán, koalícií a nezávislých kandidátov, z toho počet zvolených ţien a počet zvolených 

muţov, 

f) počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupiteľstvo, 

g) počet starostov obcí zvolených podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých 

kandidátov, z toho počet zvolených ţien a počet zvolených muţov. 

(2) Obvodná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej volebnej 

komisii snímok podpísanej zápisnice o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného 

rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej volebnej komisii poštou. Obvodná volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Volebné dokumenty 

odovzdáva do úschovy obvodnému úradu. 

§ 198 

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie 

Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza 

a) počet obvodných volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb  

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku, 

e) počet poslancov zvolených do obecných zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických 

strán, koalícií a nezávislých kandidátov, z toho počet zvolených ţien a počet zvolených 

muţov, 

f) počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupiteľstvo, 

g) počet starostov obcí zvolených podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých 

kandidátov, z toho počet zvolených ţien a počet zvolených muţov. 
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ÔSMA ČASŤ 

REFERENDUM 

 

ŠTYRIDSIATA DEVIATA HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 199 

Právo voliť 

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky. 

§ 200 

Osobitný zoznam voličov 

(1) Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

zostavuje a vedie Ústredná volebná komisia. 

(2) V osobitnom zozname voličov sa osoby oprávnené voliť vedú v abecednom poradí 

podľa priezviska. 

(3) O osobe zapísanej do osobitného zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo, a ak jej nebolo pridelené, dátum narodenia, 

c) adresa miesta pobytu v cudzine. 

(4) Osoba oprávnená voliť sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe ţiadosti 

o voľbu poštou. Ţiadosť moţno podať písomne alebo v elektronickej forme. 

(5) Ak ţiadosť o voľbu poštou neobsahuje zákonom ustanovené údaje alebo nie sú k nej 

pripojené ustanovené prílohy, Ústredná volebná komisia ţiadateľa do osobitného zoznamu 

voličov nezapíše. 

§ 201 

Hlasovací preukaz 

(1) Osobe oprávnenej voliť, ktorá nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaná, vydá obec na jej ţiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu 

voličov ju vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

(2) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne 

najneskôr posledný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací 

preukaz bezodkladne. 

(3) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne, tak 

aby ţiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania 

volieb. Prostredníctvom osoby splnomocnenej ţiadateľom moţno poţiadať o vydanie 

hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb. Podpis osoby 

oprávnenej voliť musí byť na ţiadosti alebo splnomocnení osvedčený. Obec zašle hlasovací 

preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v ţiadosti neuvedie inú 

korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia ţiadosti. 

(4) Osoba oprávnená voliť môţe poţiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky 

najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na 

svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie ţiadostí. V tomto prípade musí 

ţiadosť obsahovať: 

a) údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3, 
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b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

(5) Obec zasiela hlasovací preukaz osobe oprávnenej voliť na adresu trvalého pobytu, ak v 

ţiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia ţiadosti. 

(6) Ak osoba oprávnená voliť v písomnej ţiadosti alebo elektronickej ţiadosti uvedie, ţe 

hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v ţiadosti uviesť jej meno a priezvisko, číslo 

občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 

svojim podpisom. 

(7) Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje Ústredná volebná komisia 

prostredníctvom ministerstva vnútra. Ústredná volebná komisia doručí hlasovacie preukazy 

obciam prostredníctvom obvodných úradov. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať 

ochranné prvky, obsahovať údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3. Hlasovací 

preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť 

ďalej údaj o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, jej podpis a dátum jeho vydania. 

(8) O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo 

hlasovacieho preukazu, údaje o osobe oprávnenej voliť podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho 

vydania. Súčasťou evidencie je ţiadosť osoby oprávnenej voliť o vydanie hlasovacieho 

preukazu. 

(9) Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku. 

PÄŤDESIATA HLAVA 

ORGÁNY PRE REFERENDUM 

§ 202 

Obvodná volebná komisia 

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá je 

zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky jedného člena a jedného náhradníka. Ak bolo 

referendum vyhlásené na základe petície občanov (ďalej len „petícia“) jedného člena 

a jedného náhradníka deleguje aj petičný výbor za referendum. Oznámenie o delegovaní člena 

a náhradníka doručuje politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum 

prednostovi obvodného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú 

moţno doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo meno, 

priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky; v prípade petičného výboru za referendum podpis osoby určenej pre styk 

s orgánom verejnej správy. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo elektronicky. 

Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

(4) Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1, 

alebo ak sa počet jej členov zníţi pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje 

prednosta obvodného úradu.  

(5) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení referenda; zasadanie zvoláva prednosta obvodného úradu. 
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(6) Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o 

odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom za referendum, ktorý ho 

delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi 

obvodnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii 

zaniká aj vtedy, ak člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania referenda; to sa 

netýka náhradníkov. 

(7) Obvodná volebná komisia 

a) dohliada na dodrţiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní referenda, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto 

zákona, 

c) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave referenda, 

d) prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, 

e) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania, 

f) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania, 

g) odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy obvodnému úradu. 

(8) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom 

obvodného úradu. 

§ 203 

Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie 

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu. 

§ 204 

Okrsková volebná komisia 

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá je 

zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor za referendum jedného člena 

a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana, 

koalícia alebo petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí 

o vyhlásení referenda. 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú 

moţno doručovať písomnosti,  

b) podpis zástupcu politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo meno, 

priezvisko, podpis zástupcu kaţdej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky; v prípade petičného výboru za referendum podpis osoby určenej pre styk 

s orgánom verejnej správy. 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka moţno urobiť písomne alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím 16.00 hodiny posledného dňa 

lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  

(4) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení referenda; zasadanie zvoláva starosta obce. 

(5) Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 

o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom za referendum, ktorý 

ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi 

okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii 

zaniká aj vtedy, ak člen nezloţí sľub najneskôr päť dní pred dňom konania referenda; to sa 

netýka náhradníkov. 
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(6) Okrsková volebná komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, 

b) dopisuje v deň konania referenda do zoznamu voličov osoby oprávnené voliť, 

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,  

d) odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy obci. 

PÄŤDESIATA PRVÁ HLAVA 

PRÍPRAVA REFERENDA A HLASOVANIE 

Vyhlásenie referenda 

§ 205 

 (1) Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky. 

(2) V rozhodnutí o vyhlásení referenda sa uvádza, na návrh koho sa referendum vyhlasuje, 

deň prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo deň prijatia petície občanov, 

aká otázka alebo aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie. V prípade, ţe predmet 

referenda je obsiahlejší a otázka predloţená na referendum potrebuje vysvetlenie, uvádza sa to 

v prílohe otázky; príloha je súčasťou rozhodnutia. 

(3) Otázka alebo otázky predloţené na rozhodnutie v referende musia byť formulované 

tak, aby na ne bolo moţné jednoznačne odpovedať "áno" alebo "nie". Otázky nesmú byť 

navzájom podmienené. 

(4) Návrh na vyhlásenie referenda predkladá predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky prezidentovi Slovenskej republiky do piatich dní od prijatia uznesenia Národnej 

rady Slovenskej republiky o jeho uskutočnení.
28)

 

(5) Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície za vyhlásenie referenda, postupuje sa 

pri výkone petičného práva podľa osobitného zákona.
24)

 S petíciou, ktorá ţiada vyhlásenie 

referenda, sa občania obracajú na prezidenta Slovenskej republiky. 

§ 206 

(1) Prezident republiky preskúma, či petícia svojím obsahom zodpovedá Ústave 

Slovenskej republiky
29) 

a osobitnému zákonu
24) 

a či má predpísané náleţitosti. 

(2) Ak podmienky uvedené v odseku 1 neboli splnené, prezident republiky vyhlásenie 

referenda odmietne. O svojom rozhodnutí informuje zástupcu petičného výboru za 

referendum. 

§ 207 

Hlasovací lístok 

(1) Na hlasovacom lístku je uvedená otázka alebo otázky označené poradovými číslami. 

Pri kaţdej otázke je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“. 

(2) Ústredná volebná komisia zabezpečuje prostredníctvom ministerstva vnútra potrebný 

počet hlasovacích lístkov. 

(3) Ústredná volebná komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej 

pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. 

                                                 
28)

 Čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
29)

 Čl.93 Ústavy Slovenskej republiky. 
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(4) Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, 

na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. 

(5) Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky Ústrednej volebnej komisii a starostom 

obcí prostredníctvom obvodných úradov. Starostovia obcí zabezpečujú, aby hlasovacie lístky 

boli doručené najneskôr v deň  konania referenda okrskovým volebným komisiám. 

(6) Osoba oprávnená voliť, ktorá hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovací 

lístok vo volebnej miestnosti v deň konania volieb. 

§ 208 

Spôsob voľby 

(1) Osoba oprávnená voliť môţe voliť na území Slovenskej republiky 

a) vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaná, alebo 

b) v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

(2) Osoba oprávnená voliť môţe voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou. 

(3) Poštou môţe voliť 

a) osoba oprávnená voliť, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá 

bola na základe ţiadosti zapísaná do osobitného zoznamu voličov, 

b) osoba oprávnená voliť, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb 

sa zdrţiava mimo jej územia a o voľbu poštou poţiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

§ 209 

Spôsob hlasovania 

(1) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do volebnej miestnosti 

s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predloţení občianskeho 

preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k 

zoznamu voličov a vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(2) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaná v zozname voličov, dopisuje 

okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloţeného občianskeho 

preukazu. Okrsková volebná komisia vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a 

prázdnu obálku. 

(3) Osobu oprávnenú voliť, ktorá sa v deň konania volieb dostavila do príslušnej volebnej 

miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu, dopisuje okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predloţení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia 

vydáva osobe oprávnenej voliť hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

(4) Osoba oprávnená voliť v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do 

obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky zakrúţkuje odpoveď 

„áno“ alebo odpoveď „nie“. 

(5) Ak sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku 4 pre 

kaţdú z týchto otázok samostatne. 

§ 210 

Voľba poštou osobou oprávnenou voliť, 

ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

(1) Osoba oprávnená voliť, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môţe 

poţiadať písomne alebo elektronicky o voľbu poštou. Ţiadosť musí byť doručená Ústrednej 



 99 

volebnej komisii najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb. Na ţiadosť doručenú po 

ustanovenej lehote sa neprihliada. 

(2) Ţiadosť musí obsahovať tieto údaje o osobe oprávnenej voliť 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo, a ak jej nebolo pridelené, dátum narodenia, 

c) adresu miesta pobytu v cudzine. 

(3) Osoba oprávnená voliť k ţiadosti pripája 

a) čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, ţe nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

b) fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi osoby 

oprávnenej voliť alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 

(4) Ústredná volebná komisia zasiela najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb osobe 

oprávnenej voliť, ktorá poţiadala o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine 

a) obálku podľa § 24 ods. 3 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ústrednej volebnej komisie, 

b) hlasovací lístok, 

c) návratnú obálku, 

d) poučenie o spôsobe hlasovania. 

(5) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej 

uvedená adresa sídla Ústrednej volebnej komisie ako adresáta a adresa osoby oprávnenej 

voliť ako odosielateľa. 

(6) Osoba oprávnená voliť na hlasovacom lístku zakrúţkuje odpoveď „áno“ alebo 

odpoveď „nie“. 

(7) Osoba oprávnená voliť vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do 

návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza osoba oprávnená voliť. 

(8) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené 

Ústrednej volebnej komisie najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. 

(9) Ústredná volebná komisia zakrúţkuje poradové čísla osôb oprávnených voliť a 

vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po 

vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá obálky do volebnej schránky. 

(10) Ústredná volebná komisia začne zisťovať výsledky hlasovania v deň konania volieb 

po 18:00 hodine. 

(11) Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania sa vzťahujú ustanovenia § 31 ods. 2 aţ 4 

a § 212 a 213 primerane. 

(12) Ústredná volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou 

osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia Ústrednej volebnej komisie. Ak niektorý z 

členov Ústrednej volebnej komisie zápisnicu o výsledku hlasovania nepodpísal, dôvody 

nepodpísania sa uvedú. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej 

platnosť. 

(13) Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania poštou osobami 

oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky uvádza  

a) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v osobitnom zozname voličov, 

b) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 

c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov, 

e) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 
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§ 211 

Voľba poštou osobou oprávnenou voliť, 

ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

a v čase volieb sa zdrţiava mimo jej územia 

(1) Osoba oprávnená voliť, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase 

volieb sa zdrţiava mimo jej územia, môţe poţiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého 

pobytu o voľbu poštou. Ţiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní pred dňom konania 

volieb. 

(2) Ţiadosť musí obsahovať tieto údaje o osobe oprávnenej voliť  

a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo,  

c) adresu trvalého pobytu, 

d) adresu miesta pobytu v cudzine.  

(3) Obec zasiela osobe oprávnenej voliť najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb na 

ňou určenú adresu pobytu v cudzine 

a) obálku podľa § 24 ods. 4, 

b) hlasovací lístok, 

c) návratnú obálku, 

d) poučenie o spôsobe hlasovania. 

(4) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej 

uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa osoby oprávnenej voliť ako 

odosielateľa. 

(5) Osoba oprávnená voliť na hlasovacom lístku zakrúţkuje odpoveď „áno“ alebo 

odpoveď „nie“. 

(6) Osoba oprávnená voliť vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do 

návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza osoba oprávnená voliť. 

(7) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli 

doručené obci trvalého pobytu osoby oprávnenej voliť najneskôr v posledný pracovný deň 

pred dňom konania volieb. 

(8) Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 6 odovzdáva obec príslušnej 

okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté. 

(9) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúţkuje poradové čísla 

osôb oprávnených voliť a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných 

obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do 

volebnej schránky. 

PÄŤDESIATA DRUHÁ HLAVA 

ZISŤOVANIE A VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV REFERENDA 

§ 212 

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii 

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné 

hlasovacie lístky a zistí počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. Výsledky uvádza v zápisnici 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 
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§ 213 

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke 

niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie 

lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. 

§ 214 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 

(1) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku uvádza 

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku podľa § 209 ods. 4, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 

f) počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov, 

g) počet platných hlasovacích lístkov, 

h) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

(2) Okrsková volebná komisia bezodkladne doručuje jeden rovnopis zápisnice o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodnej volebnej komisii.  Okrsková volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn obvodnej volebnej komisie.  

§ 215 

Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou 

Obvodná volebná komisia zisťuje 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 vyţiadať si od okrskovej volebnej 

komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou 

volebnou komisiou sama, inak poţiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky 

odstránila. Pri tejto činnosti môţu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, 

členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými 

organizáciami, ako aj iné osoby, s  prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná 

komisia. 

§ 216  

Zápisnica obvodnej volebnej komisie 

(1) Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza 

a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok 

hlasovania, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku podľa § 209 ods. 4, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 

f) počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov, 

g) počet platných hlasovacích lístkov, 

h) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

(2) Obvodná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky Ústrednej volebnej 

komisii snímok podpísanej zápisnice o výsledku hlasovania a zabezpečuje doručenie jedného 
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rovnopisu zápisnice do troch dní Ústrednej volebnej komisii poštou. Obvodná volebná 

komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Obvodná volebná 

komisia odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy obvodnému úradu. 

§ 217  

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie 

(1) Ústredná volebná komisia v zápisnici o výsledku referenda uvádza 

a) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, 

b) počet volebných okrskov, 

c) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zozname voličov, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré odovzdali obálku podľa § 209 ods. 4, 

f) počet osôb oprávnených voliť, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny, 

g) počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov, 

h) počet platných hlasovacích lístkov, 

i) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

(2) Ústredná volebná komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky. 

§ 218 

Vyhlásenie výsledku referenda 

(1) Vyhlásenie výsledkov referenda Národnou radou Slovenskej republiky
28)

 musí 

obsahovať 
a) deň konania referenda, 

b) počet osôb oprávnených voliť zapísaných v zoznamoch voličoch, 

c) počet osôb oprávnených voliť, ktoré sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet osôb oprávnených voliť, ktoré na otázku odpovedali „áno“, 

e) počet osôb oprávnených voliť, ktoré na otázku odpovedali „nie“, 

f) konštatovanie, ktorý návrh bol v referende prijatý. 

(2) V prípade viacerých otázok sa údaje podľa odseku 1 písm. d) a e) uvádzajú osobitne 

pre kaţdú otázku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28) Čl. 98 Ústavy Slovenskej republiky. 
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DEVIATA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Spoločné ustanovenie 

§ 219 

(1) Ak dôjde k rozdeleniu obce alebo k zlúčeniu obcí, úlohy, ktoré tento zákon ukladá 

obci, obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi obce, plní pre novovzniknutú obec alebo pre 

novovzniknuté obce obvodný úrad v spolupráci s rozdeľovanou obcou alebo zlučovanými 

obcami. 

(2) Úlohy, ktoré obec a samosprávny kraj plnia podľa tohto zákona sú preneseným 

výkonom štátnej správy. 

§ 220 

Prechodné ustanovenia 

(1) Funkčné obdobie prvej Ústrednej volebnej komisie podľa tohto zákona začína  

1. májom 2013. 

(2) Národná rada Slovenskej republiky zvolí členov Ústrednej volebnej komisie najneskôr 

do 30. apríla 2013 takto: 

a) v prvom kole troch členov na funkčné obdobie deväť rokov, 

b) v druhom kole troch členov na funkčné obdobie šesť rokov, 

c) v treťom kole troch členov na funkčné obdobie troch rokov. 

(3) Prvé zasadnutie Ústrednej volebnej komisie zvolá minister vnútra tak, aby sa 

uskutočnilo najneskôr do 31. mája 2013. 

§ 221 

Transpozičné ustanovenie 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2. 

§ 222 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa 

1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., 

zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., 

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., 

zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., 

zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z.z.; 

2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 

referenda v znení zákona č. 158/1994 Z. z., zákona č. 269/1995 Z. z., nálezu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky č. 153/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona 

č. 192/2007 Z. z.; 

3. Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom 

hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona 

č. 515/2003 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z.; 
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4. Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 

Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.; 

5. Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona 

č. 515/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 464/2005 Z. z., zákona 

č. 445/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej 

republiky č. 126/2009 Z. z. a zákona č. 58/2010 Z. z.; 

6. Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení 

zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č. 192/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu 

Ústavného súdu Slovenskej republiky č 126/2009 Z. z., zákona č. 58/2010 Z. z. a zákona 

č. 266/2010 Z. z; 

7. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o 

spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky  

č. 372/1998 Z. z. a vyhlášky č. 609/2006 Z. z. 

8. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 466/2001 Z. z., ktorou sa určujú 

druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich 

úhrady; 

9. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov 

členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 

10. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej 

republiky č. 313/2004 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho 

parlamentu v znení vyhlášky č. 562/2007 Z. z. 
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Čl. II 

Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona 

č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., 

zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 

Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z.z., zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 46/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 

Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z.,  zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 

Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.,  nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 281/1996 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 359/1997 Z.z., zákona č. 124/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., 

zákona č. 169/1998 Z.z., zákona č. 187/1998 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona 

č. 233/1998 Z.z., zákona č. 318/1998 Z.z., zákona č. 235/1998 Z.z., zákona č. 331/1998 Z.z., 

zákona č. 46/1999 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 66/1999 Z.z., nálezu 

Ústavného súdu Slovenskej republiky 166/1999 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej 

republiky 185/1999 Z.z., zákona č. 223/1999 Z.z., zákona č. 303/2001 Z.z., zákona 

č. 501/2001 Z.z., zákona č. 232/2002 Z.z., zákona č. 424/2002 Z.z., zákona č. 451/2002 Z.z., 

zákona č. 480/2002 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z.z., 

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z.z., zákona  č. 353/2003 Z.z., 

zákona č. 530/2003 Z.z., zákona č. 589/2003 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona 

č. 371/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 428/2004 Z.z., 

zákona č. 613/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 290/2005 

Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 24/2007 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z., zákona 

č. 273/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 384/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z., 

zákona č. 484/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 487/2009 Z.z., zákona 

č. 495/2009 Z.z., zákona č. 575/2009 Z.z., zákona č. 151/2010 Z.z. a zákona č. 183/2011 Z.z. 

sa mení takto: 

 

§ 250z aţ § 250zd vrátane nadpisov znejú: 

„§ 250z 

Konanie vo veciach zoznamu osôb oprávnených voliť 

(1) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zozname osôb oprávnených voliť, 

môţe sa osoba oprávnená voliť, ktorá je tým dotknutá obrátiť na príslušný okresný súd s 

návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu osôb 

oprávnených voliť. 

(2) Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obec. 

(3) Súd rozhodne bez pojednávania uznesením do troch dní od podania návrhu. 

Rozhodnutie sa doručuje bezodkladne účastníkom konania. 

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

§ 250za 

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu 

(1) Ak Ústredná volebná komisia rozhodla 

a) o registrácii kandidátnej listiny s úpravou,
33)

 môţe sa dotknutá kandidujúca politická strana, 

politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí obrátiť na Najvyšší súd 
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Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na 

kandidátnej listine, 

b) o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny, môţe sa dotknutá kandidujúca politická strana, 

politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí obrátiť na Najvyšší súd 

Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej 

listiny. 

(2) Návrh podľa odseku 1 moţno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia 

Ústrednej volebnej komisie. 

(3) Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán 

a politických hnutí, ktorá podala návrh podľa odseku 1 a Ústredná volebná komisia. 

(4) Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje 

bezodkladne účastníkom 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, môţe sa dotknutý kandidát obrátiť na Najvyšší súd 

Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na 

prezidenta Slovenskej republiky. 

(2) Návrh podľa odseku 1 moţno podať do troch dní odo dňa doručenia oznámenia 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o odmietnutí návrhu. 

(3) Účastníkmi konania sú kandidát podľa odseku 1 a predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky. 

(4) Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje 

bezodkladne účastníkom konania. 

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

§ 250zc 

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín 

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

(1) Ak volebná komisia samosprávneho kraja rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta
34)

 

môţe sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických 

strán a politických hnutí a dotknutý nezávislý kandidát obrátiť na príslušný okresný súd s 

návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta. 

(2) Návrh podľa odseku 1 moţno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia 

volebnej komisie samosprávneho kraja. 

(3) Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán 

a politických hnutí a nezávislý kandidát podľa odseku 1 a volebná komisia samosprávneho 

kraja. 

(4) Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje 

bezodkladne účastníkom konania.  

(5) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. 
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§ 250zd 

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

(1) Ak miestna volebná komisia rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí,
35)

 môţe sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické hnutie 

alebo koalícia politických strán a politických hnutí, a dotknutý nezávislý kandidát obrátiť na 

príslušný okresný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta.  

(2) Návrh podľa odseku 1 moţno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia 

miestnej volebnej komisie. 

(3) Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán 

a politických hnutí a nezávislý kandidát podľa odseku 1 a miestna volebná komisia. 

(4) Súd rozhodne uznesením do troch dní od dňa podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje 

bezodkladne účastníkom konania. 

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

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 aţ 35 znejú: 

„33) § 54 ods. 4 a § 85 ods. 4 zákona č. .../2012 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

(volebný kódex)“, 

34) § 145 ods. 4 a § 150 ods. 4 zákona č. .../2012 Z.z., 

35) § 177 ods. 4 a § 181 ods. 4 zákona č. .../2012 Z.z..“. 

Čl. III 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu 

Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 

č. 398/1998 Z.z., zákona č. 97/1999 Z.z., zákona č. 226/2000 Z.z., zákona č. 124/2002 Z.z., 

zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 324/2004 Z.z., zákona 

č. 586/2004 Z.z., zákona č. 546/2005 Z.z., zákona č. 94/2006 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., 

zákona č. 71/2008 Z.z., zákona č. 520/2008 Z.z., zákona č. 400/2009 Z.z., 

zákona č. 102/2010 Z.z. a zákona č. 33/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 63 ods. 3 sa slová „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami 

„Ústrednej volebnej komisii“. 

2. V § 63 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. b) 

oznámi Ústavný súd aj Ústrednej volebnej komisii.“. 

3. V § 63d ods. 3 sa slová „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami 

„Ústrednej volebnej komisii“. 

4. V § 68 ods. 1 sa slová „príslušnej ústrednej komisii pre referendum“ nahrádzajú slovami 

„Ústrednej volebnej komisii“. 
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Čl. IV 

Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z., zákona 

č. 358/2007 Z.z., zákona č. 90/2008 Z.z., zákona č. 55/2010 Z.z. a zákona č. 136/2010 Z.z. sa 

mení takto: 

1. § 9 sa vypúšťa.   

2. V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).  

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b). 

Čl. V 

Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona 

č. 445/2008 Z.z., zákona č. 568/2008 Z.z. a zákona 266/2010 Z.z. sa mení takto: 

1. § 21 sa vypúšťa. 

2. § 26 ods. 1 znie: 

„Po overení volieb poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Národnou radou 

Slovenskej republiky oznámi jej predseda Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje 

o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koalície. 

Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá z celkového 

počtu odovzdaných platných hlasov, uhradí sa za kaţdý takýto hlas zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v 

hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky.“. 

3. V § 31 ods. 2 písmeno a) bod 3. sa vypúšťajú slová „§ 21 ods. 7 alebo“. 

Čl. VI 

Účinnosť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.  
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Príloha č. 1 k zákonu č. .......... 

o podmienkach výkonu volebného práva 

(volebný kódex) 

Minimálny počet podpisov osôb oprávnených voliť 

podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta 

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce  

Počet obyvateľov obce 
Počet podpisov 

osôb oprávnených voliť na podpisovej listine 

do 50 10 

51 - 100 20 

101 - 500 40 

501 - 2 000 100 

2 001 - 20 000 200 

20 001 - 100 000 500 

nad 100 000 1 000 
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Príloha č. 2 k zákonu č. .......... 

o podmienkach výkonu volebného práva 

(volebný kódex) 

 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚ 

1. Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti 

uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov 

únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, Mimoriadne 

vydanie Ú.v.EÚ 20/1, str. 7 

2. Smernica Rady 94/80/ES  z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, 

ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi 

Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ 20/ 1 str. 12 v znení smerníc: 

3. Smernica Rady 96/30/ES z 13. mája 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v 

komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, Mimoriadne 

vydanie Ú. V. EÚ 1/1 str. 350 

4. Smernica Rady 2006/106/ES z 20. Novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia 

Bulharska a Rumunska upravuje smernica Rady 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v 

členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi , Ú.v.EÚ L 363, 20. 12. 2006, s. 409 

 

 

 

 

 

 

 

 


