MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

ROZHODNUTIE
primátorky mesta Bánovce nad Bebravou
k organizačno-technickému zabezpečeniu
volieb do Európskeho parlamentu,
ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019.

Schválil:

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

Gestor:

Ing. Vladimír Vranka
prednosta mestského úradu

Vypracoval:

Mgr. Peter Jombík,
vedúci odboru vnútornej správy

Účinnosť: 22.02.2019

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu:

1. S t a n o v u j e m
za mesto Bánovce nad Bebravou osoby zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie volieb
do Európskeho parlamentu:
Mgr. Peter Jombík, vedúci odboru vnútornej správy
Mgr. Maroš Nagy, odbor vnútornej správy
Mgr. Katarína Matejčeková, odbor vnútornej správy
Na príprave a zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu sa budú podieľať aj ostatní
zamestnanci mesta podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie
volieb.

2. S c h v a ľ u j e m
harmonogram zabezpečenia volieb
rozhodnutia.

do Európskeho parlamentu v zmysle prílohy č.1 tohto

3. U t v á r a m
v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volebné okrsky
a určujem volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v zmysle prílohy č.2 tohto
rozhodnutia.

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

Príloha č.1
Harmonogram zabezpečenia volieb
do Európskeho parlamentu,
ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019

Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu je z hľadiska organizačno-technického
zabezpečenia potrebné plniť nasledovné úlohy:
Úloha

Termín

Obec
1. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb.

do 22. februára 2019

2. Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci
námietkového konania

do troch dní od podania
námietky

4. Vytvoriť
1
volebné okrsky a určiť volebné miestností
(rozhodnutie
.
predsedu NR SR, § 8 ods.1 zákona č.180/2014
Z.z.)

do 22. februára 2019

5. Vymenovať
2
zapisovateľov okrskových volebných komisií (§
19
. ods.4 a 5 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov)

v dostatočnom časovom
predstihu

6. Vytvorenie
3
okrskových volebných komisií (do okrskovej
volebnej
.
komisie môže delegovať politická strana alebo
koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného
člena a jedného náhradníka) (rozhodnutie predsedu NR SR, §
79 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.)

do 1. apríla 2019

7. Vymenovať
4
chýbajúcich členov okrskových volebných komisií
(ak
. je počet členov komisie menší ako 5 a nie je náhradník) (§
79 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z.)

do 2. apríla 2019

8. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných
plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich
politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola
zaregistrovaná

do 2. apríla 2019

9. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak
ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o
vydanie hlasovacieho preukazu

do 12. 04. 2019

10. Dopísať
5
do zoznamu voličov občanov iných členských štátov
Európskej
.
únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom
stanovené podmienky (§ 75 ods.1 zákona)

najneskôr 40 dní predo
dňom volieb,
do 15.apríla 2019

11. Zvolať
6
a skutočniť prvé zasadanie okrskových volebných
komisií
.
(rozhodnutie predsedu NR SR, § 79 ods.5 zákona
č.180/2014 Z.z.)

do 15.apríla 2019

12. Zaslať
7
Ministerstvu vnútra SR údaje o občanoch iných
členských
.
štátov Európskej únie zapísaných do zoznamu
voličov (§ 75 ods. 6 zákona)

najneskôr 37 dní predo
dňom volieb,
do 18.apríla 2019

13. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky,
ktorý je podľa oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zapísaný v zozname voličov iného členského štátu
Európskej únie

priebežne

14. Doručiť
8
do každej domácnosti oznámenie, v ktorom sa uvedie
čas
. konania volieb, volebný okrsok, volebná miestnosť, stručný
spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča
preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. (§ 21
ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.)

najneskôr 25 dní predo
dňom konania volieb,
do 30. apríla 2019

15. Prijímať
9
písomné a elektronické žiadosti o vydanie
hlasovacieho
.
preukazu (§ 46 ods. 3 a 4 zákona č.180/2014 Z.z.)

najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania
volieb, do 3. mája 2019

16. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 06. mája 2019

17. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

do 21. mája 2019

18. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a
viesť ich evidenciu

do 24. mája 2019

19. Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci
námietkového konania (volič si môže v úradných hodinách
mesta overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom
sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo
vykonanie opráv) (§ 10 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.)

priebežne až
do 24. mája 2019

20. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným
zariadením a pomôckami (§ 22 zákona č.180/2014 Z.z.)
21.
22. Vydávať hlasovacie preukazy voličom, ktorí o to osobne
požiadajú a viesť ich evidenciu (§ 46 ods.2 zákona č.180/2014
Z.z.)

do 24. mája 2019

23. Odovzdať okrskovým volebným komisiám zoznam voličov,
hlasovacie lístky, obálky a ďalší volebný materiál (§ 11 ods.2
zákona č.180/2014 Z.z.)

najneskôr 1 hodinu pred
začatím hlasovania,
25. mája 2019 do 6.00 h

24. Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových
volebných komisií (volebné komisie odovzdávajú volebné
dokumenty do úschovy mestu, o odovzdaní volebných
dokumentov sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú
zoznamy odovzdávaných
volebných dokumentov) (§ 39 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.)

bezodkladne po ukončení
činnosti
okrskovej volebnej
komisie

najneskôr do posledného
pracovného dňa pred
konaním volieb v
úradných hodinách mesta,
najneskôr
do 24.
mája 2019

Príloha č.2

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby
do Európskeho parlamentu,
ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019

Volebný okrsok č.
Volebná miestnosť
1
MsÚ
Farská ulica
2
CVČ
3
ZŠ Ul. Duklianska
4
ZŠ Ul. Duklianska
5
MŠ Ul. Hollého
6
ZŠ Ul. Školská
7
ZŠ Ul. Školská
8
MŠ Ul. 5. apríla
9
ZŠ Ul. Gorazdova
10
ZŠ Ul. Gorazdova
11
ZŠ Ul. Gorazdova
12
ZŠ Ul. J. A. Komenského
13
ZŠ Ul. J. A. Komenského
14
ZŠ Ul. J. A. Komenského
15
KD Biskupice
16
KD Malé Chlievany
17
KD Dolné Ozorovce
18
KD Horné Ozorovce

Ulice
9. mája, Bernolákova, Družstevná, F. Urbánka, Farská, J. Bottu,
J. Kačku, K štadiónu, Podjavorinskej, Sasinkova, Vajanského
nábrežie,
Za Valy.
A.Kmeťa, Hviezdoslavova, J. Jesenského, J. Kráľa, Mila Urbana,
Mlynská, Moyzesova, Murgašova, Nám. Ľ. Štúra, Palkovičova,
Radlinského, Rokošská, SNP, Trenčianska cesta, Záfortňa.
A.Hlinku, Clementisova, Partizánska, Pribinova,
Rumunská.
J. G. Tajovského, K zornici, Na vŕštek, Textilná,
Vystrkov.
Hollého,
Sládkovičova.
J. Matušku, M. R. Štefánika, Strážovská,
Školská.
K nemocnici, K priehrade, Pažiť,
Vodná nádrž.
5. apríla,
Cibislávska.
Cyrila a Metoda,
Gorazdova.
Husitská.
Lúčna, Rastislavova, Slatinská,
Žitná
J. A. Komenského,
Mojmírova.
Kukučínova, Matice slovenskej,
Svätoplukova.
Alexandra Dubčeka, J. C. Hronského,
Novomeského.
Biskupice
Hečkova, Hrežďovská, I. Krasku, Jahodová, Lipová, Malé
Chlievany,
Radová, Topoľová.
Hrežďovská, Inovecká, K cintorínu, Kpt. Jaroša, Ku splavu,
Ozorovská hlavná, Ozorovská nová, Potočná, Za kaštielom.
Horné Ozorovce

