INFORMÁCIA
PRE VOLIČA

TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZÁMÁRA

Oznamujeme občanom, že voľby do samospráv obcí na nasledujúce volebné
obdobie sa budú konať v sobotu dňa 15. novembra 2014. Volebná miestnosť

A szavazás előtt a választópolgár köteles igazolni személyazonosságát a
személyazonosító igazolványának felmutatásával. Miután a választópolgár
igazolta személyazonosságát és bejegyzésre került a választói névjegyzékbe, a
szavazóköri választási bizottságtól a község vagy város hivatali
bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és két szavazólapot kap. Egyet a
község vagy város polgármesterének megválasztására és egyet a községi vagy
városi képviselő-testület tagjainak megválasztására.
A boríték és a szavazólapok átvétele után a választópolgár a szavazólapok
kezelésére kijelölt szavazófülkébe lép, ahol sorszámuk bekarikázásával leadhatja
szavazatát a kiválasztott jelöltekre.

v našej obci bude na obecnom úrade otvorená ráno od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po
preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo
volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací
lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom –
zakrúžkovaním ich poradového čísla.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové
číslo len jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva je
možné zakrúžkovať poradové čísla maximálne 7 kandidátov.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží do obálky obidva
hlasovacie lístky a vloží obálku do volebnej schránky.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže
požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou,
hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť
hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej
komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do
obálky.

A község polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a
választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázza be.
A községi képviselő-testület tagjainak megválasztására szolgáló
szavazólapon a választópolgár legfeljebb 7 jelölt sorszámát karikázhatja be.
A szavazófülkében a választópolgár a borítékba helyezi a két szavazólapot és
borítékot a szavazóurnába helyezi.
A választópolgárnak, aki a választások napján nem tud a szavazóhelyiségbe
eljutni, joga van komoly, főként egészségügyi okokból a szavazóköri választási
bizottságtól mozgóurnával történő szavazást kérni. Ilyen esetben a szavazóköri
választási bizottság két tagját mozgóurnával, borítékkal és a szavazólapokkal a
választópolgárhoz küldi. A választópolgár úgy szavaz, hogy a szavazás
titkossága be legyen tartva.
A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a szavazólapot
egészségkárosodás miatt, vagy mert nem tud olvasni vagy írni, joga van a
szavazófülkébe magával vinni egy másik választópolgárt – a szavazóköri
választási bizottság tagjának kivételével –, hogy az helyette, utasításainak
megfelelően kitöltse a szavazólapot és a borítékba helyezze.

