
Obec Jabloňovce 

Jabloňovce č.73, 935 06  Jabloňovce 

 

 

 

Rozhodnutie starostu obce Jabloňovce k organizačno-technickému zabezpečeniu 

volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 

 

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. 

z.  

 

1. URČUJEM  

za obec Jabloňovce osobu zodpovednú za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov 

samosprávy obcí:  

odborného zamestnanca samosprávy: Zuzanu Výbochovú.  

Na príprave a zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí sa budú podieľať aj ostatní zamestnanci obce 

podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb.  

 

2. SCHVAĽUJEM  

Harmonogram zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 

2018 

 LEHOTA  URČENÁ POVINNOSŤ  ZODPOVEDNÍ  

do 20. júla 2018  Zverejniť na úradnej tabuli obce a 

na svojom webovom sídle 

informáciu o podmienkach práva 

voliť a práva byť volený.  

obec  

do 12. augusta 2018  Určiť na celé funkčné obdobie 

rozsah výkonu funkcie starostu.  

poslanci  

do 17. augusta 2018  Zverejniť počet obyvateľov obce 

ku dňu vyhlásenia volieb.  

obec  

do 17. augusta 2018  Určiť a zverejniť volebné obvody 

pre voľby poslancov obecných 

poslanci  

obec  



zastupiteľstiev a počet poslancov 

obecných zastupiteľstiev v nich.  

po schválení harmonogramu 

Vládou Slovenskej republiky  

Vypracovať harmonogram 

organizačno-technického 

zabezpečenia volieb do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2018 na 

podmienky obce.  

obec  

do 30. augusta 2018  Vymenovať zapisovateľa miestnej 

volebnej komisie a zverejniť na 

úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce jeho meno, priezvisko, 

sídlo, telefónne číslo a e-mailovú 

adresu.  

starosta obce  

do 30. augusta 2018  Určiť osobu zodpovednú za 

organizačnú a technickú prípravu 

volieb a ich vykonanie.  

starosta obce  

priebežne  Aktualizovať stály zoznam voličov.  obec  

do troch dní od podania námietky  Riešiť podania občanov k stálemu 

zoznamu voličov v rámci 

námietkového konania.  

obec  

do 30. augusta 2018  Zaslať zoznam volebných obvodov 

a počet poslancov obecného 

zastupiteľstva, ktorý sa v nich má 

zvoliť pracovisku Štatistického 

úradu SR v Nitre.  

obec  

do 11. septembra 2018  Podanie kandidátnych listín spolu 

s vyhlásením kandidáta a nezávislý 

kandidát aj podpisovú listinu so 40 

podpismi voličov podporujúcich 

kandidatúru nezávislého 

kandidáta.  

politická strana alebo koalícia a 

nezávislí kandidáti  

do 11. septembra 2018  Utvoriť volebný okrsok a určiť 

volebnú miestnosť a zoznam 

predložiť Okresnému úradu Levice.  

starosta obce  

do 11.septembra 2018  Vymenovať zapisovateľa okrskovej 

volebnej komisie.  

starosta obce  

do 12. septembra 2018  Vymenovať chýbajúcich členov 

miestnej volebnej komisie.  

starosta obce  

do 18. septembra 2018  Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie 

miestnej volebnej komisie, 

vykonať poučenie členov miestnej 

starosta obce  

a  



volebnej komisie o ochrane 

osobných údajov a vykonať 

školenie členov miestnej volebnej 

komisie k činnosti miestnej 

volebnej komisie.  

zapisovateľka MVK  

do 18. septembra 2018  Zaslať registračný formulár 

Štatistickému úradu SR na využitie 

elektronického spracovania 

výsledkov volieb.  

obec  

do 12. októbra 2018  Vymenovať chýbajúcich členov 

okrskovej volebnej komisie, ak sa 

počet jej členov znížil pod päť a nie 

je náhradník.  

starosta obce  

do 16. októbra 2018  Uverejniť zoznam 

zaregistrovaných kandidátov pre 

voľby do obecného zastupiteľstva 

a pre voľby starostu obce 

spôsobom v mieste obvyklým.  

obec  

do 16. októbra 2018  Doručiť do každej domácnosti 

oznámenie, v ktorom sa uvedie čas 

konania volieb, volebný okrsok, 

volebná miestnosť, stručný popis 

úpravy hlasovacieho lístka a 

povinnosť voliča preukázať sa pred 

hlasovaním preukazom totožnosti.  

obec  

bezodkladne po doručení zoznamu 

zaregistrovaných kandidátov  

Rozdeliť vyhradenú plochu na 

vylepovanie volebných plagátov v 

rovnakom pomere podľa počtu 

kandidujúcich politických strán, 

koalícií a nezávislých kandidátov 

pre voľby do obecného 

zastupiteľstva a podľa 

kandidujúcich politických strán, 

koalícií a nezávislých kandidátov 

pre voľby starostu obce.  

obec  

do 24. októbra 2018  Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie 

okrskovej volebnej komisie a 

vykonať poučenie zapisovateľa a 

členov okrskovej volebnej komisie 

o ochrane osobných údajov.  

starosta obce  

do 31. októbra 2018  Doručiť sken alebo fotokópiu 

originálu hlasovacích lístkov 

starosta obce  



pracovisku Štatistického úradu v 

Nitre  

najneskôr 48 hodín  

pred začatím volieb  

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím 

volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju 

kandidátnu listinu.  

do 6. novembra 2018  Vykonať školenie členov okrskovej 

volebnej komisie.  

starosta obce a zapisovateľ OVK  

do 9. novembra 2018  Zabezpečiť vybavenie volebnej 

miestnosti.  

obec  

najneskôr hodinu pred začatím 

hlasovania  

Odovzdať zoznam voličov, 

hlasovacie lístky, obálky, zápisnice 

a ďalší materiál okrskovej volebnej 

komisii.  

obec  

10. november 2018  

od 7.00 do 22.00 hod.  

Deň konania volieb do orgánov 

samosprávy obcí.  

komisie  

bezodkladne po podpísaní 

zápisnice miestnej volebnej 

komisie  

Zabezpečiť doručenie zápisnice 

miestnej volebnej komisie 

okresnej volebnej komisii.  

obec  

bezprostredne po ukončení 

činnosti miestnej volebnej komisie 

a okrskovej volebnej komisie  

Prevziať do úschovy volebné 

dokumenty miestnej volebnej 

komisie a okrskovej volebnej 

komisie.  

obec  

 

3. URČUJEM 

Volebný okrsok a volebnú miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. 

novembra 2018 

Volebný obvod 1 – číslo okrsku 1 – volebná miestnosť: zasadačka v budove obecného úradu, adresa: 

Jabloňovce 73. 

 

V Jabloňovciach, 30. augusta 2018 

       

 

         Igor Hindi 

                             starosta obce 


