Voľby do orgánov samosprávy obce 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 zo dňa 6. júla 2018
podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň
ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 hod. do 22.
00 hod.
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. uznesením č.
437/32/2018 zo dňa 14.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch vo volebnom
období 2018-2022 bude mať 13 poslancov, ktorí sa budú voliť v dvoch volebných obvodoch.
Volebný obvod č. 1 tvoria okrsky:
Volebný okrsok č. 1, Kultúrny dom, Ul. Tatranská č. 80
Pre občanov oprávnených voliť, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Hollého, Jesenského,
Jahodová, Ľ. Podjavorinskej, Rázusova, Ružová, Sládkovičova, Staničná, Tatranská od
orientačného čísla 33 po 127, Tatranská od orientačného čísla 80 po 124.
Volený okrsok č.2,Školský klub detí ZŠ, Ul. Komenského č. 3
Pre občanov oprávnených voliť, ktorí trvale bývajú na uliciach Brusník, Hviezdoslavova,
Iliašovská, J. Majkuta, Komenského, Kukučínova, Nábrežná, Štefánikova, Štúrova, Tatranská
od orientačného čísla 1 po 31, Tatranská od orientačného čísla 2 po 78.
Volebný okrsok č. 4, Kaštieľ, Ul. Tatranská č. 105
Pre občanov oprávnených voliť, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Maša, Slovenského raja, Za
kaštieľom, Záhradky.
Volebný okrsok č. 5, Radnica, Nám. M. Pajdušáka č. 50
Pre občanov oprávnených voliť, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Jabloňová, Nálepkova,
Pavla Suržina, Tomášovská.
Volebný okrsok č. 6, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Ul. Smreková č. 38
Pre občanov oprávnených voliť, ktorí trvale bývajú na uliciach Agátová, Štefana Hozu,
Javorová, Krátka, Lipová, Mojmírová, Nám. M. Pajdušáka, Nová, Okružná, Pribinova,
Smreková, Dezidera Štraucha, Topoľová.
Volebný obvod č. 2 tvorí:
Volebný okrsok č.3., Materská škola, Ul. Zelená č. 1
Pre občanov oprávnených voliť, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Bystrá, Hornádska, Lúčna,
Košiarny briežok, Mlynská, Poľná, Rybníky, Stredná, Štrkovec, Veterná, Vrbová, Za mostom,
Zelená.

Podľa § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poslanci obecného
zastupiteľstva uznesením č. 437/32/2018 určili, že volebný obvod č. 1 má 10 mandátov na
poslancov obecného zastupiteľstva a volebný obvod č. 2 má 3 mandáty na poslancov
obecného zastupiteľstva.
Podľa oznámenia zo dňa 9. júla 2018 obec Smižany má ku dňu oznámenia 9 004 obyvateľov.
Podľa zákona majú právo voliť obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý
pobyt, cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorí najneskôr v deň
volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Predpokladom na to, aby si volič mohol uplatniť svoje volebné právo je jeho zápis v stálom
zozname voličov, ktorý zostavuje a vedie obec (oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych
vecí – Mgr. Dušana Melegová). Každý volič uvedený v stálom zozname voličov je identifikovaný
menom, priezviskom, rodným číslom a trvalým pobytom. Obec je povinná umožniť v úradných
hodinách občanovi nahliadnuť do stáleho zoznamu, aby sa presvedčil či je v zozname zapísaný
a či údaje o ňom v zozname uvedené sú úplné a pravdivé. Ak volič zistí, že v stálom zozname
nie je uvedený alebo údaje o ňom uvedené nie sú úplné alebo pravdivé, má právo obec
požiadať o dopísanie do zoznamu, prípadne o vykonanie opravy. Ak obec občanovi nevyhovie
alebo mu do troch dní písomne neoznámi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť, môže
sa občan obrátiť v rámci námietkového konania na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi
s návrhom, aby rozhodol o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu.
Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľby
starostu obce sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľke miestnej volebnej komisie - Ing.
Zuzane Zimmermannovej najneskôr 11.9.2018. Každá politická strana, ktorá podáva
kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva najneskôr do 11.9.2018 deleguje do miestnej
volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola registrovaná pre voľby do obecného
zastupiteľstva, deleguje najneskôr do 11.10.2018 do okrskovej volebnej komisie jedného člena
a jedného náhradníka.
Volič po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať sa okrskovej volebnej komisii
preukazom totožnosti, ktorá ho zaznamená do zoznamu voličov. Volič dostane od komisie
obálku a dva hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých
zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva. Na hlasovacom lístku
budú uvedení kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska,
akademického titulu, veku, povolania a názov prípadne skratky politickej strany, ktorá
kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorý má byť vo volebnom obvode zvolený.
Na druhom hlasovacom lístku pre voľby starostu obce budú uvedení zaregistrovaní
kandidáti v abecednom poradí. Údaje o kandidátoch sú obdobné ako pri kandidátoch na
poslancov okrem politickej strany, kde sa uvádza plný názov.
Hlasovacie lístky sú označené otlačkom úradnej pečiatky obce.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva zakrúžkovaním
poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič vo volebnom obvode č. 1 môže
zakrúžkovať najviac 10 kandidátov a vo volebnom obvode č. 2 môže zakrúžkovať najviac 3
kandidátov. Volič môže zakrúžkovať aj menej kandidátov. Ak zakrúžkuje viac kandidátov,
hlasovací lístok je neplatný.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkovaním poradového čísla označí
kandidáta, pre ktorého hlasuje. Na iné úpravy sa neprihliada a hlasovací lístok môže byť
neplatný.
Hlasovacie lístky vloží volič do obálky a po opustení priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Hlasovacie lístky bez obálky voľne vhodené do volebnej schránky sú neplatné.
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, okrskovú volebnú komisiu,
aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, avšak iba vo volebnom okrsku, v ktorom má
trvalý pobyt. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov
s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

