Vol'by
do orgánov samosprálY obcí

Informácie pre vo|iča
I
Dátumačas
konaniavolieb
Vol'bydo orgánovsarnosprávy
obcísakonajú
vsobotu10.novembra2018od 7100do 22:00h.
II
Právovoliť
Právovoliťdo orgiinovsamospniqobcímá obyvatel'
obce,ktoý má tÍvalýpobytv obcia najneskór
v deňkonaniavoliebdovřši18rokovveku'
PrekriŽkoupráva voliť je zikonom ustaÍrovené
obmedzenieosobnej slobody z ddvodov ochrany
verejného
zdlavia.
III

PIávo byťvolený
Za poslancaobecného(mestského)
zasfupiteťstva,
v hla\ŤrommesteSlovenskejrepublikyBratis|ave
a v mesteKošiceaj miestnehozasfupitel'stva,
móžebyťzvolený obyvatel'obce,ktory má trvalý pobyt
v obci,v ktorejkandidujea najneskórv deňvoliebdovíši18 rokov veku'
Za starostuobce, primátora mesta,stalostu mestskejčastimóŽe bť zvolený obyvatel' obce, ktor'ýmá
trvalýpob)'tv obci a najneskórv deňkonaniavoliebdowši25 rokov veku.
právaby' volenýje
Prekrižkou
. \"ýkontrestuodňatiaslobody,
. právoplahéodsúdenie
za úmyse|ný
trestnýčirLak odsúdenie
nebolozahladené,
. pozbaveniespósobilostina právneúkony'
IV
spósob hlasovania
Voličmóževoliťlen v obci svojhotrvaléhopobytuvo volebnomoksku, v ktoréhozoznamevoličov
je zapísaIrý.
Voličje povinný po príchodedo volebnejmiestnostipreukázaťokskovej volebnejkomisii svoju
předloŽením
totoŽnosť
občianskeho
preukazualebodokladuo pob,'tepre cudzinca.
PotomokJskovávolebnákomisiazakružkuje
poradové
čislovoličav zoznamevoličova vydá voličovi
dva hlasovacie|ístky- hlasovacílístokpre vol'by do obecného(mestského)
zastupitel'stva
a blasovací
lístok pre vol'by starosfuobce (primátola mesta)a priizdnu obáku opatrenúodtlačkomrÍadnejpečiatlry
obceímesta)'
Pr€ v zatie hlasov.cíchlístkova obálky potvrdívoličv zoznamevoličovv|astnoručným
podpisom.
Kďdý voličsa musípredhlasovaním
odobraťdo osobitného
priestoruurčeného
na úprawhlasovacích
|ístkov.voličovi' ktolý nevsfupi do osobitnéhopriestoruurčeného
na úpralu hlasovacíchlistkov,
okrskovávolebnákomisiahlasolanie neumoŽ .

Na hlasovacorn|ístkupr€ vo|'by poslancovobecDébo
(mestského
a|ebomiestneho)zastupitel'stva
móže vo|ičzakřúžkovat'najviac tol'ko poradovýchčísie|kandidátov, kol'l.o poslancovmá byt' v
přís|ušnomyolebnom obvode zvolených. (Početposlancov,ktoď sa volí vo volebnomobvodeje
uvedenýna hlasovacomlístku.)
Na hlasovacom|istku pre vo|'by starostu obce (primátora mesta alebo stařostu mestskejčasti)
poradovó číslolen jednéhokandidáta'
móževoličzakrrížkovat'
V osobitnompriestoreulčenomna úpravuhlasovacích
lístkovvložívoličdo obállT jeden hlasovací
lístokpre vol'by do obecného(mestského)
zastupitel'stva
a jeden hlasovací|ístokpre vol'by starostu
obce(primátoramesta).
Na požiadanie
voličamu okrskovávolebnákomisiavydá za nesprávneupravené
lúasovacie
lístkyiné.
Nesprávneupravené
hlasovacielístkyvložívoličdo schánky na odloženienepouŽiqých
alebonesprávne
upravených
hlasovacích
lístkov'
Volič,ktonýnemóŽesám upravil'hlasovacílístokpre zdravotné
postihlutiealebopleto, ženemóže
písať
čítat'
alebo
a ozniíni pred hlasovaním
tútoskutočnosť
okrskovejvolebnejkomisii,má právovziať
so seboudo p estoíuWčeného
na úpravuhlasovacíchlístkovinú spósobilúosobu,aby podťajeho
pokynov a ziíkonaupravila hlasovaci lístok a vložila do obálky. obidve osoby pred vstupom do
pliestoruna úpravuhlasovacíchlístkovčlenokskovej volebnejkomisie poučío spósobe
osobitného
hlasovaniaa o skutkovejpodstatetrestného
činumareniaprípra.vry
a priebehuvolieb.Clenoviaokskovej
volebnejkomisienesmúvoličomupravovať
hlasovacielístky'
Volič' L1oý nemóžepre zdravotnépostihnutiesám vloŽiť obálku do volebnej schrrínJ<y,
móŽe
požadať,
aby obálku do volebnejschr{inkyvjeho prítomnosti
vloála iná osoba,nie všakčlenokskovej
volebnejkomisie.
Volič.ktoý sa nemóŽedostaviťdo volebnejmiestnostizo úvažných,najmá z&avotnýchd6vodov,
má právo požiadať
obec a v deň konaniavolieb okskovú volebnúkomisiu o lykonanie blasovaniado
prenosnejvolebnejschnínky,a to len v územnomobvodevolebnéhooksku, pre ktoý bola okrsková
volebnákomisiazriadená.
volič jc povinný odložit'nepoužité
alebo nespróvne upraveDéhlasovacielístky do zapečatenej
schránky na odloženienepoužitýchalebo nesprávneupravenýchhlasovacíchlístkov,inak sa dopustí
priestupku'za ktorý mu bude uloženápokuta 33 eur.

obec červenýErádok

ozNÁMENIE
o určenipočtuposlancovao utvoŤen|
volebnéhoobvodu
pre vol'by do orgánovsrnospřóvy obci
10.novembr&
2018
obcc

zaltupitct'stvov červenom$ródku

podl'r $ 166zókon&č.1nD0|4 7^?. o podmienkrchvýkonu vo|ebného
pr{vs s o men€
. dop|non|li€ktoÚch zákonov v zncnÍn$kořť|chpŤ€dpirov'
uznesenímé.2| zo ďř;a 26. 06. 2018 u r ě t l o, žeobecnó zasfupitel'stvov Červenom
Ilrádku bude mat' celkom 5 pos|ancoY'ktor| 58 budúvoliť v jednom vo|ebltomobvode
utvorenoE pr€ calúobec.
V Čencnomllródku' 11.07.2018

pďiatky obc€
odtlačok
(mest&mestskejčasti)

