OBEC LEHOTA POD VTÁČNIKOM
Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

___________________________________________________

HARMONOGRAM
Organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky,
konaných v dňoch 16. marca 2019, v prípade II. kola 30. marca 2019 v obci
Lehota pod Vtáčnikom
___________________________________________________________________________

Ing. Ján DAŇO
starosta obce

HARMONOGRAM
Organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky,
konajúcich sa v dňoch 16.3. a 30.3.2019 v obci Lehota pod Vtáčnikom.
__________________________________________________________________________
1. Pre zvládnutie prípravy a hladký priebeh volieb prezidenta slovenskej republiky
starosta obce určuje organizačno-technickú komisiu v zložení:
Jozef Mendel – prednosta OcÚ
Helena Kurnasová – referent evidencie obyvateľstva
2. Obec Lehota pod Vtáčnikom eviduje vyše 3 tisíc oprávnených voličov. V záujme
priblíženia občanom okrskové volebné miestnosti starosta obce určuje v obci 3
okrskové volebné miestností nasledovne:
– Kultúrno-spoločenské stredisko na Námestí SNP 34/3 – okrsok č. 1
– Budova Základnej školy na Školskej ulici č. 766/2 – okrsok č. 2
– Klub dôchodcov v hornej časti na Jilemnického ulici č. 879/2 – okrsok č. 3
3. Voľby sa uskutočnia na základe rozhodnutia predsedu NR SR dňa 16. marca 2019
v čase od 700 hod. do 2200 hodiny a prípadné II. kolo dňa 30. marca 2019 v čase
od 700 hod. do 2200 hodiny.
4. Starosta obce vymenuje v termíne do 01.02.2019 za účelom zabezpečenia
organizačných a administratívnych záležitostí súvisiacich s prípravou a priebehom
volieb po jednej zapisovateľke na každý volebný okrsok. Zapisovateľky zároveň
zložia zákonom predpísaný sľub.
5. Obecný úrad v termíne do 30.01.2019 zverejní oznámenie o čase a mieste konania
volieb prezidenta Slovenskej republiky podľa jednotlivých okrskov.
6. Starosta obce zvolá prvé zasadnutie okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutoční
v termíne do 19.02.2019, kde bude zložený zákonom predpísaný sľub členov
okrskových volebných komisií a zároveň bude vykonaná voľba
predsedov
a podpredsedov okrskových volebných komisií.
7. Obecný úrad v termíne do 19.02.2019 doručí každému voličovi zapísanému
v zozname, čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť.
Zároveň obecný úrad vydá občanom, ktorí nebudú v deň konania volieb v mieste
trvalého bydliska voličské preukazy, vedie o tom evidenciu, najneskôr do 15.03.2019.
8. Starosta obce a organizačno-technická komisia zabezpečí vykonanie školenia členov
okrskových volebných komisií.
9. Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania, ktorí najneskôr v deň
konania volieb dovŕšili 18 rokov.
Prekážkou vo výkone volebného práva je:

a)
b)

Zákonom ustanovené obmedzenia osobnej slobody v zmysle zákona č.
242/1994 Z.z.
Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zoznam oprávnených voličov vypracuje z poverenia starostu obce členka
organizačno-technickej komisie p. Helena Kurnasová v termíne do 23.02.2019.
10. Vyhotovené zoznamy na predpísaných tlačivách budú k nahliadnutiu občanom na
obecnom úrade na matrike. Obecný úrad odovzdá zoznamy oprávnených voličov
okrskovým volebným komisiám v dvoch rovnopisoch najneskôr 2 hodiny pred
začatím hlasovania.
11. Obecný úrad zabezpečí doručenie hlasovacích lístkov a obálky jednotlivým
okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania.
12. Každá politická strana, politické hnutie, zastúpená v Národnej rade Slovenskej
republiky a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal na kandidáta na funkciu prezidenta
SR oznámia v termíne do 13.02.2019 meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
jedného člena okrskovej volebnej komisii a jedného náhradníka starostovi obce.
13. V prípade neúplného počtu 5 členov okrskových komisií, starosta obce vymenuje
chýbajúcich členov z oprávnených voličov v termíne do 14.02.2019.
14. Predseda komisie pre organizačno-technické zabezpečenie volieb spolu s komisiou
zabezpečí:
a) Prípravu miestností pre vykonanie volieb do 15.3.2019.
b) Ochranu hlasovacích miestností počas hlasovania až do jeho ukončenia.
c) Po ukončení prác okrskových komisií prevoz všetkých písomností do
obecného archívu.
d) V priebehu konania volieb zabezpečí pravidelnosť podania stravy
a občerstvenia pre okrskové volebné komisie, ale aj ďalších pracovníkov
zabezpečujúcich úlohy v súvislosti s voľbami.
e) Operatívny styk s Obvodným oddelením PZ SR Nováky s cieľom zamedzenia
negatívnych javov ovplyvňujúcich prípravu a priebeh volieb.

Lehota pod Vtáčnikom
dňa: 11.01.2019

Ing. Ján DAŇO
starosta obce

