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ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRoDNEJ RADY sLovENsKEJ REPUBLIKY
z

1.

februára 2019

o vyhlásení volíeb đoEurópskeho parlamentu

Podläč1.89ods.2písm. fl UstavySlovenskej republiĘa$ 20 a$ 86 ods. 1 zákonac. L9o/2oI4
Z. z' o podmienkach výkonu volebného práva a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení
neskorších predpisov

vyhlasujem
volby do Európskeho parlamentu a

urěujem
1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností đo22. februára 2019'
3' lehotu na utvorenie okresných volebných komisií aokrskoých volebných komisií do 1. apríla
2oI9 a lehotu na ich pľvézasadanie do 15. apľíla 2019.
Na územíSlovenskej

republiĘ sa

đoEurópskeho parlamentu volí 14 poslancov,

AĺlđrejDanko v. r.

Vol'by
do Euľópskeho paľlamentu
na územíSlovenskej ľepublĺky

Infoľmácie pľe voliča
I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Euľópskeho paľlamentu na uzemi Slovenskej ľepubliky sa konajú
v sobotu 25.mája 2019 od 7:00 do 22:00h'
tI
Pľávo volit'
Právo volit'do Euľópskeho paľlamentu na územíSlovenskej ľepubliky má občan Slovenskej ľepubliky,
ktorý má na uzęmi Slovenskej ľepubliky tľvalý pobyt a najneskôľ v deň konania volieb dovŕši 18 ľokov
veku a občan iného členskéhoštátu Európskej únie, ktoľý má na uzemí Slovenskej ľepubliky twalý pobyt
a najneskôľ v deň konania volieb dovŕši1 8 rokov veku.
Pľávo voliť do Európskeho parlamentu na űzęmi Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej
republiky, ktorý, nemá na'(yemi Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na územíiného členskéhoštátu
Euľópskej únie, najneskôľ v deň konania volieb dovŕši18 rokov veku a v deň konania volieb sazđržiava
na uzemi Slovenskej ľepubliky'
Voliť do Európskeho paľlamentu v tých istých voľbách moŽno len v jednom členskom štáte Euľópskej
únię.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochľany
veľejného zđravia.

ilI

Pľávo byt'volený

Zaposlanca Euľópskeho parlamentu môžę byt zvolený
' občan Slovenskej ľepubliky, ktoľý najneskôľ vdeň konania volieb dovŕši21 ľokov veku amátrvalý
pobyt na uzemí Slovenskej republiky,
' občan iného členskéhoštátu Európskej únie' ktoľý najneskôľ v deň konania volieb dovŕši
21 ľokov veku, nebol zbavený práva bý volený v členskom štáte Euľópskej únie, ktorého je štátnym
občanom, amánaűzemí Slovenskej ľepubliky trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európskeho paľlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom
štáte Európskej únie'
PrekáŽkou práva byt' volený j e
. výkon tľestu odňatia slobody,
'. právoplatné odsúdenie za úmyselný tľestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na pľávne úkony.

IV

Zápis občana iného členskéhoštátu Euľópskej únie do zoznamu voličov
občana iného členskéhoštátu Európskej únie, ktory má na uzęmi Slovenskej ľepubliky trvalý pobyt,
zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členskéhoštátu Euľópskej únie trva|ý pobyt,
na základęj eho Žiadosti a vyhlásenia.

Zíadosť spolu s vyhlásením sa musí pľedložiťnajneskôľ 40 dní predo dňom konania
15. apľíla2019)' inak pľávo nazćłpis do zoznamu voliŐov zaniká.

volieb (najneskôľ

Volič, ktorý požíadapre voľby do Euľópskeho paľlamentu o zápis do zoznamu voličov
členskom štátę Európskej únię a ztttoveň požiađao zápis do ZoznamlJ voličov

V inom

v Slovenskej ľepublike sa dopustí pľiestupku, zal<torý mu budę uložená pokuta 100 eur.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktoľý má trvalý pobyt na uzęmi Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môct' voliť
v mieste svojho tľvalého pobytu vo volębnom okľsku, v ktoľéhozozname voličov je zapisaĺý, môŽe
požiadať obec svojho tľvaléhopobytu o vydanie hlasovacieho pľeukazu. obęc na zźtklade Žiadosti
voličovi vydá hlasovací pľeukaz a Zo zoznamv voličov ho vyčiaľkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
pľeukazu.
Hlasovací pľeukaz opľávňuje nazźĺpisdo zoznamu voličov v ktoľomkoľvek volebnom okľsku.
Volič möŽe požiadaťo vydanie hlasovacieho pľeukazu
osobne,
najneskôľ posledný pľacovný deň pľed konaním volieb (tj. najneskör 24' 5.2019) v úľadnýchhodinách
obce. obec vydá hlasovací pľeukaz bezodkladne.
v listinnei foľmę tak,
aby Žiadosť o vydanie hlasovacieho pľeukazu bola doručená obci najneskôľ 15 pracovných dní pľedo
dňom konania volieb (tj. najneskôr 03. 05. 2019),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho pľeukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pľedo
dňom konania volieb (tj. najneskôľ 03. 05. 2019). obec na tieto účelyzverejňuje na svojom webovom
sídle elektľonickú adľesu na doľučovanie Žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektľonickú
adresu na doľučovanie žiadostína úľadnejtabuli obce.
Żiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
. meno a priezvisko,
' ľodnéčíslo,ak ide o občana iného členskéhoštátu Európskej únie' ktoľý má trvalý pobyt na izemí
Slovenskej ľepubliky, dátum naľođenia,pokial'rodné číslonemá pridelené,
o štátnu príslušnosť,
. adľesu tľvaléhopobytu (obec, ulica, číslodomu),
. korešpondenčnúadľesu, na ktoľúobec doľučíhlasovací pľeukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej Žiadateľom
moŽno požiadď o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôľ v posledný deň predo dňom konania volieb
(tj'.najneskőr 24. 05. 20 1 9).
Ziadosť musí obsahovať údaje o voličovi
. meno a pľiezvisko,
' ľodnéčíslo,ak ide o oběana iného členskéhoštátu Európskej únie, ktoľý má trva|ý pobyt na územi
Slovenskej republiky, dátum naľodenia, pokiaľ rodné číslonemá pľidelené,
. štátnu pľíslušnost',
. adresu trvalého pobytu (obec' ulica, číslodomu).
obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu tľvalého pobytu, ak v žíaďosti nęuvedie inú
korešpondenčnúadresu, najneskôľ tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz
na adľesu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou ,,Do vĺastných rúH'.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektľonickej žiadosti uvedie, že hlasovací pľeukaz prevezme iná
osoba, musí v Žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a čísloobčianskeho pľeukazu. Táto osoba je povinná
pr ev zatie hlasovacieho preukazu potvľdit' svoj ím po dpi som.
Volič, ktoľému bol vydaný hlasovací pľeukaz, möŽe volit' aj vo volebnej miestnosti príslušnejpodl'a
miesta jeho tľvalého pobytu, avšak len s hlasovacím pľeukazom.

Hlasovací pľeukaz
Euľópskej únie.

je platný len s občianskym pľeukazom alebo s pobytovým pľeukazom

občana

VI
Spôsob hlasovania

.
'
'

Volič môŽe voliť nauzemi Slovenskej ľepubliky

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
v ktoľomkoľvek volebnom okĺsku nazttklade hlasovacieho pľeukazu alebo
na zäklade slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na ilzemi Slovenskej republiky
aanĺnauzemi iného členskéhoštátu Euľópskej únie.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti pľeukázat' okľskovej volebnej komisii svoju
totoŽnosť pľedloženímobčianskeho preukazu alebo pobytového pľeukazu občana Euľópskej rinie' Ak bol
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, pređloŽíspolu s občianskym pľeukazom alebo
pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací pľeukaz, ktorý mu okľsková volebná komisia
odobeľie. Potom okrsková volebná komisia za|<ľilžkuje poľađovéčíslovoliča v zoznamę voličov a vydá
voličovi hlasovacie lístky aprt.zdnu obálku opatľenú odtlačkom úradnej pečiatĘobce.
Volič, ktoľý nemá trvalý pobyt na uzemí Slovenskej republiky a ani na uzemi iného členskéhoštátu
Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáŽe svoju totoŽnosť
pľedloŽením slovenského cestovného dokladu a súčasneokľskovej volebnej komisii predložíčestné
vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej ľepubliky
na svojom wębovom sídle' okĺsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo
zaznamęná v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestnévyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí
k zoznamu voličov' Potom okrsková volębná komisia vydá voliěovi hlasovacie lístky apľázđnuobálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce'
Pľevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvľdí volič v zozname voličov vlastnoľučným podpisom.
KaĺŽdý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoľu uľčenéhona úpľavuhlasovacích lístkov'
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoľu určenéhona úpravu hlasovacích lístkov, okľsková
volebná komisia hlasovanię neumoŽní.
V osobitnom pľiestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloŽí volič jeden z hlasovacích lístkov
bez ďalšej úpľavydo obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznači odovzdanie prednostného
hlasu zakrúŽkovaním poradového číslanajviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloŽí volič đo
obálky anásledne do volebnej schľánky.
Na poŽiadanie voliča mu okľsková volebná komisia vydá za nespľávne upľavené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vložívolič do schľánky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upľavených hlasovacích lístkov.
Volič, ktoľý nęmôžę sám upravit' hlasovací lístok pľę zdľavotné postihnutie alebo preto,
že nemöže čítaťalebo písať a oznttmi pľed hlasovaním túto skutočnosťokrskovej volebnej komisii, má
pľávo vziať so sebou do pľiestoľu určenéhona úpľavuhlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa
jeho pokynov azákona upravila hlasovací lístok avložila do obálky; takouto osobou nemôŽe byť člen
okľskovej volebnej komisie' obidve osoby pľed vstupom do osobitného priestoľu na úpravu hlasovacích
lístkov člen okĺskovej volebnej komisie poučío spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate tľestného činu
maľenia prípľavya priebehu volieb.
Volič, ktoľý nemôŽe pre zdtavotné postihnutie sám vloŽit' obálku do volebnej schľánky, môŽe
požiadať, aby obálku do volebnej schľánky v jeho pľítomnosti vloŽila iná osoba, nie však člen okľskovej
volebnej komisie.
Volič, ktoľý sa nemôže dostavit' do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
má právo požiadať obec a v deň konania volieb okľskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
pľenosnej volebnej schľánky, a to len v územnom obvode volebného okľsku, pľe ktoľý bola okľsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odloŽiť nepoužitéalebo nespľávne upľavené hlasovacie lístky do zapečatenej
schľánky na odloženie nepoužitých alebo nespľávne upľavených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí

pľiestupku' zaktoý mu bude uložená pokuta 33 eur. Vprípade hlasovania mimo volebnej miestnosti,
volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pľed členmi okrskovej volebnej
komisie.
ł.{<*

Ďalšie informácie k voľbám do Euľópskeho paľlamentu sú uveľejnené na webovom sídle Ministerstva
vnútra Slovenskej ľepubliky
http://www' mi nv. slď?vo l by-ep

