
T12 INFoRMÁcre pRE vorrče
Vblič je polinnÝ po príchocle do rolebne-j nricsttrosti prcLtká,lat',',1i1_5|ior.'e'l lolebrre'.j kornisii

syojLL tot;ž]iosl'prJcliožcnírn občianskcho ilrettkazu alebo dokladu o pob;'te pre cttcizillc:r.

Potorlrlkrskilráro]r-brráktlrllisiazakrúžktrje poraclor,éčisloroiiča\ Z()Z11.1lllťrolit'or l1.1'clá

loličoli clra ltlasolacit lístkv hlasovací lísfuk pr-c rtll'b_"- tiLl zltslupltel'str.lr a hlasovací lístolt
pre l ol'bl.prctisedu satl,itlsprártrclttl krala a prlrztlnLr oblrlkti opltrcnťr odtlačkonl úradnej Pcčiatk1'
obce (nlósia alcbo rleslskcj časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obrilky potl'rdí vo|iČ T'zo-

zname voličov vlastnoručnÝm podpisom.
Kažcl_Ý 1,o1ic sa tnrtsí pretl hlasovanírrr ocjob::at' do osobitnél-ro priestclru určcnélrtl na ťtPrlr rt

h]asol,aclch 1ístkov. Volióovi. ktLlr.,rrel,stťlpi ilc. osobitrlólro pt,icstoru rrrčenélro na ťtpravu lrlaso-

r,acích ]ístkol,. oktskol,á lo]ebná konlisia illasol anie netttnožní,
\-a hlascll,acom lístku pre vol'by tlo zastupitel'stl,a móŽe l'olič zakrúŽkovat'najriac tOl'ko

porarlor,ýclr čísiel kandictátol,. kol'ko poslancov nrá bl:ť r prísluŠnonr volebnom obvode zvo-
ienj-ch. (počet poslancov. ktorý sa volí r,o volcbllclnl obroclcje urcdcnj'na hlasovaconr 1ÍstkLr.)

-Na 
hlasoyaiom lístku pre vol'b1" predsedu móže volič zakrúŽkolat' poradol'é ČÍslo len

jedného kantlidáta.
V osobitnclrn priestore určenorrl na ťtpraru hlasor,'acích 1ístkol vIoží r'o]ič do obálk1'1eden

lr]asovací lístok pre vol'bl,do zasttipiteL'stla a jcderr hlaso,,,ací lístok pre r"ol'bl'prcclsedu sa-

mosprár,neho J<raja, \blič hlasuje tak. žc po opr-rstení clsobitného pricstciru určeného l}a tLpI.]\ Ll

hlasovacích lístkov r,loží obáiku do rolcbne_j schránky.
Na požiaclanie voliča mu okrsková vo]ebná kornisja l1dir za llesprál'lle uprar"ené hlasovacie

lístky iné. Nesprál,ne upral,ené hlasovacie lístkv r loží r,olič do schránk_v na od]oženie rlcpouzi-

tých alebo nesprár,ne ltpravenÝclr hlasoracích listkov.
\btič. krorý nenlóže'sám Lrpraviť 1r]asolací lístok pre zdravtltné }rostihnutie alebo,Preto, Že ne-

móže čítať ale'bo písat'a oználli pred hiasovaním túto skutočnOst'okrskovej volebnej konlisii, rlá
právo yziat'.o,.bou dcl priesloru určcnéIlo na irprar-u_hlasoracích lístkov inú sPÓsobilťr osobrr.

iby podl'a jeho pokynol, a zákorra upral ila hlasovaci lístok a r,ložila do obáJk,"". Obidve osoby

pród'rstupónr clÓ oŠobitneho priestolu na ťLpravu hlasol,zrcích listkov člen okrskove.j volebnej

tomisie pbučí o spósobe hlasovania a o skutkovej podstate trestnóho činu marenia príprrr 1 a Prie-
behu r,oiieb. členor.ia okrskolej rolebnej konlisie nesnrú voličom uprar,ovať h]asol'acie iistk,v-

!blič. ktorý rremóže pre zclraiotné poitihnutie sám vložit'obálkLr do volebnej schránky, rnóŽe

požiaciat'. ab1:obálku clci r,olebnej schiánk1, r,jeho prítorrrnosti vložila iná crsoba. nie l'Šak Čler

okrskovej vo]ebnej kon-risie.
Volič. ktorý, sinerrróže dostar,iť do volebrrcj miestnosti zo zfuaž,ných^ najrr-rá zdravotnýc}

dór.odov. má ýá,,,o požiadat' obec a v deň konarria l o1ieb okrskovú r olebnú komisiu o r'l'konanit
hlasor"ania dó prenósrrej voiebnej schránk1,. a to len r, ťtzemtlom obvode l'o]ebného okrsku, prc

ktorý bola okrskol,á r,o1ehlá komisia zriadená.
iotič 3e povinný odložit'nepoužité alebo nesprár,ne upra,t,ené hla_sovacie lístk.v do zaPe,

čatenej sČhiánky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upralených hlasovacích lÍstkov

inak si dopustí priestupku. za ktorý nru bude uložená pokuta 33 eur.
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