
OZNAM

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Mgr. Kamil Golodžej požiadal Ústrednú volebnú

komisiu, aby podala vysvetlenie ohľadne hlasovania pri voľbách do orgánov samosprávy obci

a orgánov samosprávnych krajov.

Uvedenú otázku štátna komisia prerokovala na svojom 28. zasadnutí dňa 24.8.2022 a prijala k nej

uznesenie č. 28.5.1., ktoré Vám oznamujeme v úplnom znení:

„Uznesenie č. 28.5.1 zo dňa 24.08.2022

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna
komisia“) v nadväznosti na otázky, ktoré boli doručené štátnej komisii, týkajúce sa preukazovania
totožnosti voliča vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí (ďalej len „spojené voľby“), ktoré sa vykonajú dňa 29.10.2022, prijala nasledovné
uznesenie:

Podľa § 150, ako aj § 182 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojených voľbách sa
volič vo volebnej miestnosti preukazuje občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte
cudzinca. Uvedenými dokladmi volič jednak preukazuje svoju totožnosť, ako aj skutočnosť, že má
trvalý pobyt evidovaný na adrese patriacej do príslušného volebného okrsku.

Účelom overovania totožnosti je overenie skutočností, či volič je oprávnený hlasovať v
príslušnom volebnom okrsku s cieľom zabezpečiť voličovi výkon jeho volebného práva zaručeného
Ústavou Slovenskej republiky.

Ak z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených viacerými vonkajšími okolnosťami a
vyťaženosti pracovísk vydávajúcich doklady totožnosti nastane situácia, že v občianskom
preukaze, resp. v doklade o pobyte cudzinca nie sú zaznamenané zmeny údajov nezavinené voličom
(zmena názvu ulice, resp. pomenovanie ulíc v obci, v ktorej ulice doposiaľ neboli označené názvom
a pod.), s ohľadom na účel a zmysel legislatívnej úpravy volebného práva, je potrebné na účely
výkonu volebného práva akceptovať aj takýto občiansky preukaz alebo doklad o pobyte cudzinca
za predpokladu, že nie sú pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá predložila takýto občiansky
preukaz, resp. doklad o pobyte cudzinca a o jeho oprávnení hlasovať v príslušnom volebnom
okrsku.

Uvedené sa vzťahuje aj na overenie totožnosti a miesta pobytu kandidáta
pri preskúmavaní kandidátnej listiny volebnou komisiou, ktorá rozhoduje o registrácii kandidátov a
na posudzovanie úplnosti údajov o voličoch uvedených na podpisovej listine nezávislého kandidáta.

V súvislosti s občianskymi preukazmi štátna komisia upozorňuje na prechodné ustanovenie
súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 obsiahnutom v § 19a zákona č.
395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého
platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynula počas krízovej (mimoriadnej) situácie, sa predlžuje
do uplynutia jedného až štyroch mesiacov od odvolania krízovej (mimoriadnej) situácie.“
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