






Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Informácia  

o podmienkach práva voliť a  práva byť volený  

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 

Právo voliť   

do orgánov samosprávy obcí 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky 

a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) 

a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 

slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase 

pandémie neustanoví inak. 

Právo byť volený 

do orgánov samosprávy obcí 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho 

zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v 

obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 

veku. 

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť 

zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň 

konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je 

 výkon trestu odňatia slobody, 

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 

zahladené, 

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 



Avrikidňipen andre gaveskeri samosprava 

O Informaciji 

palo čačipen sar avritekidel, the palo  čačipen  te avel avrikidno. 

Gaveskero avrikidňipen andre samosprava pes kerla 

Sombatone 29.októbra 2022 le 7:00 orendar  dži ke 20:00 ori 

Avritekidel 

andre gaveskeri samosprava 

Čačipen avritekidel andre gaveskeri samosprava, hin  le manušeš 

Slovačiko repubľikakero, saves hin ľikerdo bešiben andro gav (dureder ča 

obyvateľis andalo gav) u jekfrimeder les hin 18 berša pro 

avrikidňipnaskero ďives. 

Odcirdlo čačipen avritekidel, hino le zakonoha zaučhardo bi phandľipen 

kaj chraňinel sakoneskero sasťipen te naustanovinla avreter o osobitno 

zakonos andro pandemicko čiros. 

Čačipen ko šaj hin avrikidno andre gaveskeri samosprava 

Sar bičhado andro zastupiteľstvos pro gav (foros), andro šerutno gav 

Slovačiko republikakero Bratislavate u andro foros Kašate the adro 

thaneskero zastupiteľstvos šaj el o podhazdno, (o avrikidno) manuš andalo 

gav, saves hin ľikerdo bešiben pro gav, kaj kamel te ačhol bičhado u kaske 

hin jekfrimeder 18 berša pro avrikidňipnaskero ďives. 

Le šerutneske-(baro šereske,starostas,primátoris), pro foreskere khotora 

šaj ačhol avrikidno dženo andalo gav, foros, saves hin ľikerdo bešiben 

u kaske hin jekfrimeder 25 berša pro avrikidňipnaskero ďives. 

Le manušes nane čačipen te el avri kidno kana 

  bešel andre bertena, 

 Sar o manuš hino čačipnaha odsudzimen vašo džanutno trestno keriben, 

te  nasas oda odsudzimen činos zahladzimen, 

  le manušeske sas odcirdňi zor te kerel čačipnaskere úkoni. 



Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Informácia  

o podmienkach práva voliť a  práva byť volený  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 

Právo voliť   

do orgánov samosprávnych krajov 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej 

republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia 

samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý 

patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia 

(ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania 

volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 

slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase 

pandémie neustanoví inak. 

Právo byť volený   

do orgánov samosprávnych krajov 

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený 

obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo 

vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom 

kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ 

samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 

25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je 

 výkon trestu odňatia slobody, 

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 

zahladené, 

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 



Avrikidňipen andro organi pro samospravno themakere khotora 

O Informaciji 

palo čačipen sar avritekidel, the palo čačipen te avel avrikidno 

Avrikidňipen andro organi pro samospravno themakere khotora pes kerena: 

Sombatone 29.októbra 2022 le 7:00 orendar  dži ke 20:00 ori 

Čačipen avritekidel 

andro organi pro samospravno tehmakero khotora 

Čačipen avritekidel andro organi palo samospravno themakere khotora, hin le 

manušeš Slovačiko repubľikakero, saves hin ľikerdo bešiben andro gav savo 

hino pro khotor andro samospravno krajos, vaj les hin bešiben pro khotor le 

vojensko utvaroha so hino predal o avrikidňipen andre organi pre samospravno 

themakere khotora (dureder ča obyvateľis andalo gav) u jekfrimeder les hin 

18 berša pro avrikidňipnaskero ďives. 

Odcirdlo čačipen avritekidel hino le zakonoha zaučhardo bi phandľipen kaj 

chraňinel sakoneskero sasťipen te naustanovinla avreter o osobitno zakonos 

andro pandemicko čiros. 

Čačipen ko šaj hin avrikidno 

andro organi pro samospravno themakere khotora 

Sar bičhado andro zastupiteľstvos pro samospravno themakero khotor šaj 

hino podhazdno, (o avrikidno) manuš andalo samospravno themakero khotor, 

saves hin ľikerdo bešiben andro gav vaj hino pro vojensko utvaros savo hino pro 

khotor, hin les ľikerdo bešiben pro khotor savo hino andro avrikidňipnaskero 

obvodos u kamel te ačhol sar bičhado u hin les jekfrimeder 18 berša pro 

avrikidňipnaskero ďives. 

Le šerutneske pro samospravno thaneskere khotora šaj ačhol avrikidno dženo 

andalo than-krajos, saveske hin jekfrimeder 25 berša pro avrikidňipnaskero 

ďives. 

Le manušes nane čačipen te el avri kidno kana 

 bešel andre bertena, 

 Sar o manuš hino čačipnaha odsudzimen vašo džanutno trestno keriben, te 

nasas oda odsudzimen činos zahladzimen, 

 le manušeske sas odcirdňi zor te kerel čačipnaskere úkoni. 


