
SPOJENÉ VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 

2022 

INFORMÁCIE PRE VOĽIČOV 

Deň a čas konania volieb: 29.10.2022, od 7:00 h do 20:00 h 

Miesto konania volieb: budova materskej školy Vojka 

Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom. 

Právo voliť 

• Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania 

volieb dovŕši 18 rokov veku. 

 

• Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do 

územia samosprávneho kraja, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

 

• Prenosnú volebnú schránku môže požiadať volič zo závažných, najmä zdravotných dôvodov – podanie žiadosti 

o prenosnú volebnú schránku je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022 do 29. októbra 2022 do 12:00 hodiny. 

Žiadosti prijímame osobne na Obecnom úrade alebo telefonicky na tel.č.: 056/6394243, 0910394243. Oprávnený volič  

nám oznámi, že žiada o prenosnú volebnú schránku a uvedie svoje osobné údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu 

trvalého pobytu prípadne adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu a 

telefonický kontakt. O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky môže požiadať volič, ktorý v deň 

konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov a jej/jeho opatrovateľ 

(prípadne ešte 1 osoba z rodiny). 

 

• Špeciálny spôsob hlasovania - Právo voliť má aj osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu 

alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v 

deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o 

špeciálny spôsob hlasovania sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky (tel. č.: 056/6394243, 

0910394243) v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022. Najneskorší 

termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených 

volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hodine. Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do 

špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom 

prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny 

spôsob hlasovania (meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu prípadne adresu miesta, na ktorom žiada 

vykonať hlasovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu a telefonický kontakt). 

POZOR!!! 

Volebné tlačivá pre spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, budú farebne 

odlíšené bielou a modrou farbou. Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky. 

• Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací 

lístok bude pre voľby do župného zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

• Pre komunálne voľby je určená biela obálka, do ktorej volič vloží dva biele hlasovacie lístky. Zvlášť bude hlasovací 

lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a zvlášť pre voľby starostu. 

Upozornenie  

• Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. 

• Takisto, ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné. 

 



ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ÉS MEGYEI VÁLASZTÁSOK 2022 

TÁJÉKOZTATÓ 

A választások napja és ideje: 29.10.2022, 7:00 - 20:00 

A választások helyszíne: óvoda épülete, Véke 

A választásra jogosult személy az összevont választások során a személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával 

igazolja. 

Választójog 

• Az önkormányzati választásokon szavazásra jogosult minden szlovák vagy külföldi állampolgár, akinek állandó lakhelye 

van a településen, és a szavazás napjáig betölti a 18. életévét. 

 

• Az megyei önkormányzati választásokon szavazásra jogosult minden szlovák vagy külföldi állampolgár, akinek állandó 

lakhelye van a településen, amely területileg az adott megye fennhatósága alá tartozik és a szavazás napjáig betölti a 18 

életévét. 

 

• Azon választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt a választások napján nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, 

mozgóurnát kérhetnek. A mozgóurna iránti kérelmek leadásának legkorábbi időpontja 2022. október 24. (hétfő), de a 

kérelmeknek legkésőbb 2022. október 29-e 12:00 óráig be kell érkezniük. A kérvényeket leadhatják személyesen a 

községházán, illetve telefonon a következő telefonszámokon: 056/6394243, 0910394243. A mozgóurnára jogosult személy 

tudatja velünk a mozgóurna iránti igényét és megadja a személyes adatait: (kereszt- és vezetéknevét, születési számát, 

telefonszámát, állandó lakhelyének pontos címét, illetve amennyiben az állandó lakhelyétől eltérő címen szeretne szavazni, 

akkor a tartózkodási helyét). Mozgóurnával történő szavazásra csak azok a választópolgárok jogosultak, akik 

betegségük miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, illetve jogosultnak számít még az őt 

gondozó személy is (a beteggel közös háztartásban élő 1 személy).  

 

• Speciális szavazási mód – A hatályos törvények értelmében szavazásra jogosult az a választópolgár és a vele közös 

háztartásban élő további választópolgárok is, akinek a Covid-19 megbetegedés miatt karantén van elrendelve. A speciális 

szavazási módon szavazni jogosult választópolgár a kérvényét kizárólag telefonon adhatja le (056/6394243, 0910394243 

telefonszámokon). A kérvényeket 2022. október 24-étől (hétfőtől) 2022. október 28-a 12:00-ig (pénteken, a 

választásokat megelőző nap délig) adhatják le.  Lehetőség van az egy háztartásban élő, karanténköteles összes 

választópolgárt egyetlen telefonos megkereséssel regisztrálni a speciális szavazási módot igénylők listájára. Ebben az 

esetben a betelefonáló minden igénylő személyes adatait megadja (kereszt- és vezetéknevét, születési számát, 

telefonszámát, állandó lakhelyének pontos címét, illetve amennyiben az állandó lakhelyétől eltérő címen szeretne szavazni, 

akkor a tartózkodási helyét). 

FIGYELEM!!! 
Az önkormányzati és a megyei választások alkalmával használt választási nyomtatványok szín szerint (fehér és kék színnel) 

lesznek megkülönböztetve. A választópolgárok a szavazóhelyiségben két borítékot és négy szavazólapot kapnak. 

• A megyei választásokra a kék színű borítékok szolgálnak majd, amelyekbe a választópolgárok a kék csíkokkal jelölt 

szavazólapokat fogják rakni. Az egyik szavazólappal a megyei önkormányzat képviselőire a másik szavazólappal a 

megyei önkormányzat elnökére adhatják le a voksukat.   

• A helyi önkormányzati választásokra a fehér színű borítékok szolgálnak majd, amelyekbe a választópolgárok a 

fehér színű szavazólapokat fogják rakni. Az egyik szavazólappal a helyi önkormányzat képviselőire a másik 

szavazólappal a polgármester személyére adhatják le a voksukat.   

Figyelmeztetés  

• Amennyiben a választópolgár rossz borítékba teszi a szavazólapjait, a szavazás érvénytelen lesz. 

• Ugyancsak érvénytelen lesz a szavazás akkor is, ha a szavazópolgár nem a megfelelő urnába dobja a borítékot (kék 

boríték a kék urnába, fehér boríték a fehér urnába). 

 


