Вибори
до органів самоврядування на рівні населеного пункту

Інформація для виборців
I
Дата і час проведення виборів
Вибори до органів самоврядування на рівні населеного пункту проводяться
в суботу 10 листопада 2018 з 7:00 до 22:00 год.
II
Право голосу
Право голосу до органів самоврядування на рівні населеного пункту має мешканець
населеного пункту, який має постійне місце проживання у населеному пункті і не
пізніше як в день проведення виборів він досяг 18-річного віку.
Перешкодою на право голосу є обмеження закону особистої свободи з метою
захисту здоров'я населення.
III
Право бути обраним
Депутатом сільської (міської) ради, в столиці Словацької Республіки Братиславі і в
місті Кошице муніципальної ради може бути обраний мешканець населеного пункту,
який має постійне місце проживання у населеному пункті, де висуває свою
кандидатуру і не пізніше як в день проведення виборів він досяг 18-річного віку.
Сільським головою, мером міста, головою міської частини може бути обраний
мешканець населеного пункту, який має постійне місце проживання у населеному
пункті і не пізніше як в день проведення виборів він досяг 25-річного віку.
Перешкодою на право бути обраним є:
 тюремне ув'язнення,
 правомірна судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не була
погашена,
 позбавлення дієздатності за правовим актом.
IV
Спосіб голосування
Виборець може голосувати тільки в населеному пункті за постійним місцем
проживання на виборчій дільниці, в якій знаходиться список виборців, до якого він
записаний.
Виборець зобов'язаний після приходу на виборчу дільницю підтвердити дільничній
виборчій комісії свою особистість запропонувавши посвідчення громадянина або
документ про місце проживання для іноземця.
Потім дільнична виборча комісія обведе порядковий номер виборця у списку
виборців і видасть йому два виборчих бюлетені - виборчий бюлетень для виборів до
сільської (міської) ради та виборчий бюлетень для виборів голови села (мера міста)
та порожній конверт пропечатаний офіційною печаткою села (міста).

Приймання виборчих бюлетенів та конверту виборець підтвердить у списку
виборців власноручним підписом.
Кожен виборець повинен перед голосуванням пройти до спеціально відведеного
місця для обрання кандидата у виборчому бюлетені. Виборцеві, який не пройде до
спеціально відведеного місця для обрання кандидата у виборчому бюлетені,
дільнична виборча комісія голосування не визнає.
У виборчому бюлетені для виборів депутатів сільської (міської) ради виборець
може обвести щонайбільше стільки порядкових номерів кандидатів, скільки
депутатів повинно бути обрано у відповідному виборчому окрузі. (Кількість
депутатів, яка обирається у виборчому окрузі вказана у виборчому бюлетені.)
У виборчому бюлетені для виборів голови сільської ради (мера міста)
виборець може обвести порядковий номер тільки одного кандидата.
У спеціально відведеному місці для обрання кандидата у виборчому бюлетені
виборець вставить у конверт один виборчий бюлетень для виборів депутатів до
сільської (міської) ради і один виборчий бюлетень для виборів голови села (мера
міста).
На прохання виборця дільнична виборча комісія замінить виборчий бюлетень на
інший, у разі хибного голосування. Хибно проголосовані виборчі бюлетені виборець
помістить до скриньки, в якій знаходяться відкладені невикористані або хибно
проголосовані бюлетені.
Виборець, який не може самостійно проголосувати у виборчому бюлетені із-за
проблем зі здоров'ям або тому, що не може читати чи писати і про це повідомить до
голосування дільничну виборчу комісію, має право взяти із собою до спеціально
відведеного місця для обрання кандидата у виборчому бюлетені іншу дієздатну
особу, щоб за вказівками виборця і законом вона проголосувала у виборчому
бюлетені і поклала його в конверт. Обом особам до входу у спеціально відведене
місце для обрання кандидата у виборчому бюлетені член дільничної виборчої комісії
розповість про спосіб голосування та про суть вчинення правопорушення
унеможливлюючи голосування. Члени дільничної виборчої комісії не мають права
голосувати у виборчих бюлетенях замість виборців.
Виборець, який не може самостійно опустити конверт у виборчу скриньку має
право попросити іншу особу, яка не є членом дільничної виборчої комісії, щоб
опустила конверт у виборчу скриньку у його присутності.
Виборець, який не може з'явитися у виборчій дільниці із-за поважних причин,
переважно пов'язаних зі станом здоров'я, має право попросити керівництво та, в день
проведення виборів, дільничну виборчу комісію про проведення голосування до
переносної виборчої скриньки і тільки в межах територіальної юрисдикції виборчого
округу, для якого була створена дільнична виборча комісія.
Виборець зобов'язаний помістити невикористані або хибно проголосовані
виборчі бюлетені до запечатаної скриньки для відкладення невикористаних або
хибно проголосованих виборчих бюлетенів, в іншому випадку він скоює
правопорушення, за яке йому буде виписаний штраф у розмірі 33 євро.

